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ΕΥΓΕΟΠΟΌΘΥΤΟΙΥΙ 

ἹῈ 

ΤῊΣ ρίαν οὗ {πΠ6 “Δ αβϑρϑ᾽ ννὰβ ργοάιισθά δὲ {πῸ [,θηδδα, ἴῃ 
ἘΘΌΤυΔΥΥ, Β.Ο. 422. ΤῊΪΒ 15 σΘΠΘΥΔΙΥ δαπηι64 : θαΐ {Π6 

“ΤῬιάδβοδ!α ̓  ΠΟ ἢ δἀνογίϑαεβ {ΠῸ ἔδοΐ 15, ππίοτι ππδίεὶυ, πη- 
1πί6 ΠΟ] 16 ---ῖη [Π6 σΠαρα ἴῃ ΠΟ Π ἴζ 15 ἐουπά ἴῃ {πΠῸ Μ55. 
ὙΠΟ ἁπηουποοπηθηξ 5 σίνϑη ἴῃ {Π6 [Ο]]οννηρ᾽ ννογά5 ; ἐδιδάχθη 

ἐπὶ ἄρχοντος ᾿Αμυνίου διὰ Φιλωνίδου ἐν τῇ πόλει ᾿Ολυμπιάδι 
βηι (βῆν οςοἄ. παν.) εἰς Λήναια καὶ ἐνίκα πρῶτος Φιλωνίδης 

Προαγῶνι Λεύκων Πρέσβεσι τρίτος. ΤῊ15 15 Εν ἸΘῪ 56 ]Ο5]}ν 

τη Παϊθ. Α ἔδνν ννογαβ πᾶν ᾿ἱπάθαα ΡῈ τεϑίοσεα νυ] 5οπη6- 

τΠ]πρ ΠΚα σογίαϊπίγ, θαΐ 411] {Π6 ᾿πσοη ΠΥ ΠΟ ἢὰ5. Ὀεθη 
ΒΡ6ης ΡΟ {Π6 σοῃ]θοίαγα] οτηθηάδίίοη οἵ [ῃ6 ραβϑαρε Πδ5 
ποΐ οἰδασθά ἀρ {πΠ6 ἀϊβῆηοι 165. ὙΠῸ αἰζθγαίίοη οἵ ᾿Αμυνίου 
ἴο ᾿Αμεινίου (γγῆο ννὰβ δοία!ν Ατοπῇοη ἴῃ Β.6. 423), ΠηΔΥ θὲ 

ἀοσορίοα ψπουΐ ἄθμηασ. ΝΟΥ, ἴῇ νῖον οὗ 1Π6 ἰαοὶ {Παΐ 
Αὐἰβίορμπαπθϑ Ὀσουσῃξ οὐἵ βοπηθ οὗ 15 ρίαγϑβ ἴῃ [Π6 ἤδπη6 οἵ 
ΡΒΠΟΗΙ 65 οὐ ( Ἀ]]Π]1ϑἰγαΐιιβ, 15 ΤΠ σο Δηυ τη ἸΠΕΓΙΠ5ΙΟΔΠΥ 1π|- 
ΡΓΟΡΔΌΙ6 ἴῃ [Π6 ννοτ5 διὰ Φιλωνίδου, ννῃ 1Γἢ ΟσσΈΡΥ το] εν εν 
[Π6 ϑϑηθ ρΙασθ ἤΠεῖδ δ5 ἴῃ ἴπε6ὶ Ατριπηθηΐ ἴο {Π6 “ Ετορϑβ᾽: 
᾿εδιδάχθη ἐπὶ Καλλίου διὰ Φιλωνίδου εἰς Λήναια. ὍΤηΕ πεχί 

ννοτά5, ἐν τῇ πόλει, ΙΟΟΪΚ 5] ΠΡΙ6 ἀπα ϑἰγαὶρ μι ουνναγὰ ἘπουρΉ. 

Βαΐ (1) τΠ6 τασι] δῦ ΡΏταβο ἴοσ {Π6 Ἔχ! ΙΠΟἢ οὗ ἃ ᾽ν “1η {ΠῸ 
οἰΐγ 15 ἐν ἄστει (45 ἴῃ Ατρ. ἰο ΝΌΡ., Ῥαχ, Αν.), αηὰ πενεὺ ἐν 
τῇ πόλει, ἀηα (2) εοσα ἃ σῃτομοϊοσίοαὶ ἀδία 15 βρίνϑη ἴῃ {Π6 

Ατριπιοηΐ, [Π6 ΠυΓΊΡΟΥ οὗ {πῸ ΟἸγπηρίαα 15 συοίεα αἸτθοῖν 
αἰτοῦ [ΠῸ παπηδ οὗ ἴῃς. Ασόποῃ, ΓΟ] οννεὰ Ὁ. {[Π6 πα Ροσ οὗ 1ΠῸ 
ῬΑΓΓΟΙ]ΑΥ γϑδῦ ; 85, 6. 5. ἴῃ ἴπΠ6 Ατ΄, ἴο [ῃ6 Ασαπηθπηηοη οὗ 



ΝΊ 757,8 ΚΖζ(4.}85. 

ΑΘβομ]α5 : ἐδιδάχθη τὸ δρᾶμα ἐπὶ ἄρχοντος Φιλοκλέους, ᾽Ολυμ- 
πιάδι ὀγδοηκοστῇ, ἔτει δευτέρῳ: ΥΒΕΙΘα5 [η6 Μ595. ἰεχὶ ἴπ 

(η6 Ατρ. οὗ {ῃ6 “ναβρϑβ᾽ βρβοῖϊῆθβ πὸ ΟἸγιηρίδά. ὍΤῇα γϑδῦ 
Β.0. 422 νοι] θῈ {πε βεοοηά γβασ οὗ {π6 δοίη ΟἸγτηρίδά ; δηά 
ἃ5. 80 ἰ5 τεργεδεηΐϊβα ἴῃ ατϑαῖκ ποίαϊίοη Ὀγ {Π6Ὸ Ἰοιΐουβ πθ΄, 10 
5. ΝΕΙῪ ΦΈΠΘΓΑΙΥ δοσορίθα {πα {Π15 ΠΘ 15 σοῃοθαϊθα ὑπο Γ 

16 ϑδιιβρίοῖοιβ ΠΟΛΕῚ. 510} }14υ]γ, {Π6 ΠΡΟ Ο551016 σοτη ] πδί]οη 
βηι ((οά. Νεη.) την πΙάθ {π6 παυγοννου ἀἄδία ἔτει β΄, “ἴῃ {π6 

ΒΘΟΟΠΩ͂ γραγ. 80 ἴα ἴπθη να ϑῃοι!α πᾶνε σαι μοτθα {Πδΐ 

“ἘΠ ΡΙαν ννὰ5 ὑγοιρῆΐ οὐ ἀυτηρ [Π6 Ατοποη5}1Ρ οἵ Ατηθίηϊα5 

αἱ {Π6 1 παρὰ ἴῃ {πε παπηα οὗ ῬΒΙΠΟηΙ 65, τη {Π6 ΒΕσΟΠαΑ͂ γ6 ΔΓ 

οὗ τὴ6. δοίῃ ΟἸγιρίαα᾽; ννῃῖοῃ νου ΡῈ ἃ ρεγίεοιν ἴη- 

[6 ]ΠσῚ0]Ὲ ϑἰδίθιηθηί. Βαΐ {ποῖα ἀὺα στάνου ΑἸ ΠΟ] 165. ἴὸ 

σοπηα: ἴοι, ἰὰ ἰδ6 ΜΘ55. ἰεχὶ οὗ μεθ Ατρ., [86 πδῖηβ οὗ 
ῬΒΙΠΟΠΙ65. οσοι5 ἔννσθ. ΕἸτϑί, 6 ἈΡΡΘαΥβ 85 ἴπ6 ροαΐ ουὔΓ 

ΔΟΙΟΥ ἴῃ ΏΟΒ6 ΠᾶΠηῈ ΑΤΙβίορῃδηθβ ργοάπςοθα {πῸ ᾿ δ αβϑρϑβ᾽; 
ἈΠΑ͂ ῃδχί, δ5. πανίηρ ἰῇ ΠΙ5 οὐ ὨΔΠῚ6 ἰάθη [ἢς ἢγβί ΡυΪΖα 

ἢ τῃ6 “ ΚΘμθαῖβαὶ ̓  (Προαγών) ; ἸΙδανίηρ ἴ ἴο Ὅς ἰηξεττθά 

τπαΐ {πεῈ “ναβρβϑ᾽ ραϊῃεα οἱ {πῸ6 βεοοῃά ρῖαοβθβ. ΑἈπά 
ΠΙ]ηΠΔοτῇ ροα5 50 [δτ δ5 ἴο βηα {Π15 δοίπα!!γ βίαίεα ἴῃ {Πς ἰαχί, 
Ἰηουρυθίηρ ἴῃς: ΟΌβοιτα βὴν οἵ σο΄. αν. 85. βαιναὶθηΐ τὸ 

β΄ ἦν, “τὰ ννὰβ βεσοηα᾽. Βαΐ βίςῇῃ ἃ ραγεηςπείςαὶ δηποιηςο- 

πηθηΐ 1η {Π6 πηϊάβί οὐ {πΠ6 σῃγοποϊορίοαὶ Ποίϊοα 15 Δ ΘΧοθρί ἢ 
ἴο {πΠ6 ΟΥΙΠΑΙΥ ἰοση οἵ {πΠ6 Ατριμηθηίβ. ὙΤῊ6 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟῚΒ 
ΠΟ Π ΑὙΙΒΟΡ μα Π65. τ1ι565 ἴῃ {πΠ6 Ῥδγαθα515 οὐ {πῸ “ναβϑρβ᾽ 

(1. ΙΟΙ 5. [0]1.}) σογίδιην βθοπὴ ἴο ᾿ΠΊΡΙΥ πμαὶ πα ὑὈτουρῃϊ 
οἷ {Π6 Ρ]αΥ ἴῃ ΠΙ5. Οὐ ΠΔΠῚΘ : [ΟΥ̓ ΠΕ ἰηϑὶδίβ οὐ {Π6 σοπίγαβί 
Ὀεΐννεαδβη 5 οὐνῆ ἱπάερεπάθηϊς δοίϊοῃ δηα [6 δδι]οῦ ἄν 
γνηθ) Π6 “ββοσίϊνγ ΠΕΙρεα οἴμεσ ροείβ᾽ (ἐπικουρῶν κρύβδην 
ἑτέροισι ποιηταῖς), ἃ ὁ 5ΡΟΙΚΘ [ΠγουΡ {Π6 1105 οἵ οἴεὺ τῆθῃ, 
ΠπκῈ Ἐατγο 65 {Π 6 νϑηιΠΠ]οα 151. Νον 8]} [πΠδὲ ἀπ ἄδηος ννὰ5 
Ραβί, δῃὰ 8 ννὰβ (ακίῃηρ [ῃ6 {1]] ΥἹ5]Κ Ὡροη ΠΙΠΊ56]ξ, ἀηα δρ- 
Ρθατηρ ἴῃ Πῖδ ΟΥ̓ Πᾶηθ. Αραϊηϑδὲ {Π185 πιιδέ ὈῈ δεῖ {Π6 
βίαϊθιηθηΐς ἴῃ {ΠῸῚΓ ταβροοῖῖνε Αὐριμηθηΐβ ὑπαὶ (πς “ Βιγάϑ᾽᾽ 
ἈΠΕ [Π6 “Τγϑιϑίσγαία ̓  νασα Ὀτουρσῃΐ ουὔἱ διὰ Καλλιστράτου, πὰ 
της “ΕΥΟρ 5 διὰ Φιλωνίδου, ἀηα ννα Πηιδί σῖνα πΡ {Π6 βίου οἵ 

Αὐβίορπαμθβ μανίηρ θδεὴ ρτοβθουίθα Ὀγν ΟἸβοη αζου {Π6 
Ρτγοάποίοη οὗ {Π6 “ Κ͵ἼΙΡ 5, Δηα σοην!οίθα οὗ μανίηρ, [ΠουΡ ἢ 



ΤΑΤΧΟΡΟΟΤΙΟ ΛΝ. νἹ 

ΔΠ Δ]16η, ΡΟ] ΙΟΪΥ χε ἃ ΡΪαγ---α ΡῬΥν]]θρα ΟἿΪν δο- 
οοτάρᾷ το ΑἰΠοηΐδη οἰτζθηβ. ὅϑᾳΟἢ ἃ σοηνιοίίοη νου] ἸΠΊΡῚΥ 
τπαὶ Πα πονεῖ ἀραΐη " ἀθιηδηθα ἃ σΠοσγιιϑ ̓  (Πτησε χορόν) ἔτ ΠῚ 

τπῃ6 Αὐοποη. Βαΐ ἴοο πηι ἢ βίγοϑβϑ τητιδὲ ποῖ ΡῈ Ἰαϊά προη 115 

βίοσυ, ὙΠΙΘΗ ΤΑΙ Ὀ]65 ΟἹ ᾿ἰπίο ἃ ἀδθϑβουιρίίοη οὐ ἢ15 Πανίησ 
ΠΡΉΕν Ἰαυρημθα ἀννὰν ἴπΠ6 σματρα πὰ (ουτγί, ὈΥ αποίηρ {Π6 
τνογάς οὗ Το πηδοπιβ ἴῃ τΠ6 Οὐγδβου, ὑπαὶ “1εἾ5 ἃ 56 σΠ]Πἃ 

1Ππαΐ Κπονν5 115. οὐνὴ {αι Ποτ᾽ --δὴ δςΐ οἵ εῇτοηΐοσυ ϑνΒ]Οἢ 15 

ΟἸδαΥΥ ᾿πΠΡΟΚ51 016. ΤῊΘ 5 ΠΊρ]οϑὲ το αν 566 πὴ5 ἴοὸ Ὀ6 ἴο 
ε]εςῖ {πὸ ννογάβ5 διὰ Φιλωνίδου, ν᾽] ἢ πηδᾶν νν 611] Πᾶνα 5]Π]ΡΡ6ά 

Ἰηΐο [Π6 ἰεχὲ πομα {πῸ γα οὗ {πῸ ἰγαηϑου 6 σαίοῃηρ [Π6 

ννοτά Φιλωνίδης 151 Ῥεῖονν. ΤῊδ ἀοιθ]6 τεξεσεησς ἴο ΡΠΏΠο- 

Πἰά65 πηδὲ θ6 το]εοΐθα ; [ὉΓ νὰ σαηηοΐ ϑιρροβα [παΐ Πα 
Ὀγουρσῃξ οὐκ ἔννο ΡΙαγ5 272 125 Θτῦϑὶ 71612716. αἱ ἴῃ 6 58Π16 [6 βέϊναὶ] : 

Αἰ ΠουΡῊ {ποῦ νου] θῈ ποίην ἰο ρίενεπί ἃ ροοΐῖ ἔτοΠι 
Ὀτϊηρίηρ οὐδ ἔννο οὗ 5. οὐ ἢ σΟΠΊΡΟΒΙΠΟΠ5, 1 ΟΠ6. ννὰ5 ῥτο- 
ἀπορα ὈΚ Ρτοχυ. Απά {Π15 πηὰνὺ ὈῈ {Π6Ὸ σαϑδῈ μεῖβ. ΕῸΓ ἴΐ 15 
τηοϑὲ ὉΠΠΚΕΙΥ {πᾶὶ της Προαγών τοξειτοεά ἴο Πεῖδα 15 ποῖ 
Ἰἀδητῖσαὶ ἢ {Π6 ραν οὗ [ῃ6 ϑαπὶ6α ἤδῖηθ σοΙΠροβοά ὈῪ 
ΑἸβίορμδηθθ. ΤὴῸῈ ἀπιεπᾶθά ραβϑθαρσεὲ νου {Π6η τη: 
ἐδιδάχθη ἐπὶ ἄρχοντος ᾿Αμεινίου ἐν τῇ πθ΄ Ὀλυμπιάδι ἔτει β΄ εἰς 
Λήναια " καὶ ἐνίκα πρῶτος . Φιλωνίδης Προαγῶνι [δεύτερος]. 

Λεύκων Πρέσβεσι τρίτος. ΤῊΙ5 ννου]α [Ο]]ονν {ΠῸ Τα σ ]ΑΥ [ΟΥΠν 

οὗ ἃ ἸΙ5ὲ οὗ νἹοίουβ ἃ5 σίνϑη ἴὴ ἴῃς Ατριπηεηΐβ, απα νου] ΟὨΪΥ 

τεαυῖτε {Π6 τοβιοσγαϊίοη οὗ δεύτερος, ΟΥ̓, τηοΓ6 5Ποσίν, β΄, νν] ἢ 

ὙῈ ΠΊΑΥ ΞΈΡΡΟΞΒΟ ἴο μανα δ] θη ουἱ ΠΌτη {πὸ εἤξοϊ οἵ {ΠῸ βηι 
ΟΥ βἦν Ξρ. Τῇδ τεδάϊησ οὗ Γλαύκων ἴοτ Λεύκων ἴῃ εἀ. ΑἸάϊη. 

βυσσοϑίβ [Π6 ΡΥΟ ΑΙ οὗ ἃ Ἰεϊζοσ Πανὶηρ ΟΥΘΊΠΔΙΠΥ βιοοα 

Ῥείοτε {ΠῸ Λ. 
ΤῊΙΚ 5 βἜΠΟΥΔΙΠν {Π6 τα ϑα] δ ΓΟ ἢ Μτ. ἘΟΡΕΥΘ ἀΥσῖνῈ5 ἢ 

ΠῚ5 Ρτεΐαςε ἴο {ΠῸ ραν. 
Α πονοὶ βιισσοϑέοη 15 πηδθ Ὀν Ῥγοίθϑβου [. νδὴ 1,6ααννθῃ, 

ἴῃ Π15 τεσθηΐ βὐϊίοη οὗ [Π6 “Δ αβρϑβ, {παΐ 1Π6 σουγυρί ννοσὰ 5 
ἐν τῇ πόλει Ὀλυμπιάδι βἦν σοηπςεξα] {Π6 Παπη6 οὗ ἃ σοπηρδί!οΥ 

Δα 1Π6 {Ππ|6 οὗ ΠΙ5 ρίαγ. Ασσογάϊηρ)ν, μα νου] Δ] υ {6 
ΒΌΒΡΙΟΙΟι5. νογάς ᾿ηῖο Εὔπολις Πόλεσι, ἔογ ἴῃς Πόλεις οὗ {πΠ6 
[ΔΥηΟα5 Τῖνὰ] οὗ Αὐβίορῃδηθβ Ὀ6]οηρ5 Ἔχαοίγν ἴο [Π15 ρετὶοά. 
Ηε νου] ταοαδὲ {Π6 ραᾶϑϑαᾶσα {Πι5:; ἐδιδάχθη ἐπὶ ἄρχοντος 



ν ΖὉΣ 74.585. 

᾿Αμεινίου διὰ Φιλωνίδου. Εὔπολις Πόλεσι δεύτερος ἦν. [καὶ εἰς 
Δήναια ἐνίκα πρῶτος Φιλωνίδης Προαγῶνι] Λεύκων Πρέσβεσι τριτος. 
Ης βίρροβεβ {μαΐ {(ῃς σφῆκες, Πόλεις, αηά Προαγών νεῖα 8}} 
δοϊοά αἱ τπ6 ατααῖ ΤΊ οηγϑία, αηα σαϊηθα της ἢγϑί, βεςοηά ἀπά 
{τὰ ΡΥΪΖῈ5 τοϑραοίϊνεὶυ. Τὴ ννογάς βηοϊοβαα ἴῃ Ὀγδοϊκοῖβ 

τηϊσης θ6 ἃ τπᾶΥρῖπα] ποία ΟΥ̓ ΓΟ ΠΠ] ΠοΥ ἴο 1η6 οἤξος {Παξ “Ὁ αἱ 
16 Τϑηαθα ἃ σουρ]Ὲ οὗ πηοητῃ5 θαυ] εῦ ῬΒΠοπΙ 65 μα Ῥθαθη 

5᾽ ΠῚ] ΑΥΪν σι ςα 5511] ἴῃ ΡγΟαοΙηΡ᾽ Δ ΠΟΙ ΠΟΙ ΡΪαν σοπιροβαά ὈΥ 
Ατὶβίορῆδηθβ, νῖζ. ἴΠ6 Προαγών. ΤὨΪ5 ἱπίεγργοίδίοη νου] 
ΒΑ ΠΊΟΠΪΖΘ ὙνἹ ἢ (6 νον νςἢ τῆς Ῥ͵οΐδθββου πιαϊηΐαίηβ, ἐπαΐ, 

αἴζεσ της “ Κηϊρῃῖβ,, ΑΥὙΒίορ μα π65 ΠΈνΟΥ Ἔχ] 6ἀ Δ ΠΟΙ ΠΟΥ 
ΡΙΑΥ ἴῃ ΠΙ5 οὐνῇ ΠΑΠΊ6, Ἔχοδρί, ΡΕΥΠ84Ρ5, ἃ ἰαΐεσ εἀϊοη οὗ {Π6 
ΡΙαΐα5. ΤΠ ταΐδγεηοα ἴο ΕἸΡΟΙΙ5 15 νΕΎΎ ἱπσΘη]οι5 ; θα ἴξ 15 
ἰηἰγοάιοδα αἱ {ΠῸ ρῥτῖςα οὗ ἴοο πιο ἢ Δα Ἰ0Π4] σομΡ]]σδίΊοη. 

Ιῃ 1Π6 ατεεκ Ατραυμπηεηΐ ρῥτγεῆχοα τὸ {ΠῸ ὁ αβρϑ᾽ {πΠ6 ἴη- 

το ππ]ο. οὗ {ἴπΠ6 Ρῥαν 5 ἀδβοῦιθεα ἴῃ [Π6 ΟΠ] νης τνογάϑ : 
διαβάλλει ᾿Αθηναίους ὡς φιλοδίκους καὶ σωφρονίζει τὸν δῆμον 

ἀποστῆναι δικῶν, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοὺς δικαστὰς σφηξὶν ἀπει- 

κάζει κέντρα ἔχουσι καὶ πλήττουσι. ὙΠῚ5 ἀΘΒΟΥΙΡΙΙΟΏ ΠῚ15565 {Π6 

Ροϊηί. ὙὍΠα τηδίη ἀςΘϑρῃ οὗ {πΠ6 ροεῖ 15. ἃ ρο τς 8] οπο--ἰο 
Ῥγθακ ἃρ {Π6 4]Π]|ὲ4πος θεΐννθθη {πε ἀϊςσαβίεσιεβ ἀπά {ΠπῸ ἀδπγα- 
ΘΟΡΈΕ5 ἢ ; δΔη6, ᾿Ἰπο! ἀβηίδ!ν, ἴο σῖνε ἃ ριοσΐατα οὐ [Π6 ππβοῦαρα- 

Ἰου5η 655 οὗ [Π6 ᾿ΓΥΓΟΒΡΟΊΒ1016 Γιαυντοουτγίβ, απ τ[ῃς6 πηβίηε585 οὗ 

1Π6 ἀἰϊςαβίβ ἴο βχϑύοίβα ὉΠ] Π]6 4 ΡΟυΕΥΓ ΟνΟΥ [Π6 ᾿ἴνθ5 δῃά 
ζουζα 65 οὗἉ ΟἹ Π]Ζ6 5. 
γε τῇδυ ἄ68] νυ] [ΠῸ βεσοηά ροϑί(οη ἢϊϑί. ΤῊΘ βἴογνυ 15 

᾿το]α {πὶ Τϊοηγϑίιβ [6 ὑγταηΐ οὗ ϑυγάσιβα τοαιθϑίεα Ρ]αν, 
ἴο δχραῖη το πῖπὶ {Π6 ΡΟ] ο8] σοηπβιϊαςοη οὗ ΑΙ Πθη5, δηά 
τΠπαΐ (Π6 ΡΠΠΟΒΟΡΠΟΥ δοηΐ Πΐηλ [Π6 σοπγεαϊεβ5 οὗ ΑΥΙβίορ Δ η65 

45 σοῃίδιηϊηρ ἴῃς Ῥεοϑδὲ δηά {τιθϑὲ ριοίαστα οὗ Διμθηΐδη ἴῃ- 
βιΠ ΠΟ 5... ΤΣ ϑίουυ 15 ἴοο φοοᾶ ἴο ΡῈ για; Ραΐ, 1 να 
δοσορέ 1ξ, 1 τησβί ΡῈ ἴδκθῃ δ5 8ῃ δηγαβϑιησ Ἔχ! ΠΟ η οὗ ἴΠ6 
ἸΤΟΩΥ ΠΟ ννὰ5 50 ἍἽπαγαςοίοσιϑίῖς οἵ ΡΙαῖο. Αὐ᾽βϑίορῃδῃθϑβ 
ννὰ5. 1655 σοποογηθα ἢ {τὰ τπδη ἢ ἀταπιαίῖς οῇεοί. 
ΗΚ ροτίγαϊξ οἵ ϑοογαῖβϑ, ραυί νυ ἃ5 ἴΠ6 τεργοϑεηΐδίινα οἵ {Π6 

1 866 Ρτείδος ἴο Μτ. ΒΙοΚΙον Κορετθ᾽ δά. οὗ ἴῃς " αβρβ᾽ (Τοπάοη, 
1875), ΡΡ. χυνΐ, χὶ. 



ΤΧΥΖΤΑΚΟΡΟΟΝΤΤΙΟΝ. 1Χ 

ΘΟΡΠΙσίβ αηα ΡΑΥΕΥ 5 ἃ νυ] Βρεσυ]αίου ἴπ παΐασαὶ ΡΠ] ΒΟΡΗν, 
ἄοοβ ποῖ ᾿πο]ης τΠ6 τοδάθυ ἴο Ρὰϊ ππροιηάοα σοπῆάδποθ ἴῃ 
Ἦϊ5 οἴ ποὺ ρἰοΐασοβ Απα ὄνϑὴ 1 ννε οὐοάτε Πῖπὶ ΜΙ {ΠῸ Βαβί 
᾿ητΘητοη5 ἴο Ὀ6 ᾿ππρᾶτίϊα], ἢ6 ννὰ5 ἴοο ἀν όονν !]ν ἃ ρατ 58 (0 
ΑἸΙΟνν 5 ἴο ΡΙΠ ΟἿΓ [Δ οἡ 5 Ἰπαστηθηῖ5. Ηδ Πδά Ἴοη- 
βίδητγ θοΐοτε Π15 ογθ5 δὴ 1468] ρ᾽ οἴατα οὗ ἃ ρεσέθος ΑἸ ΠΘἢ5 ἰπ 
16 ἀαγβ οἵ ἴῃς. Ῥεουβίδῃ ννᾶσβ. Μδσαίποη ἃ ηα 58] 15 ὑν ΤῸ 
ἴο Πῖπὶ ννοτάβ ἴο σοη͵ατα ἢ. Απᾶ Πα σοππηδοίθα 411 {Π656 

Β]οτΘ5 ἢ [Π6 Ππαπη65 οἵ {ΠπΠ6 σσθαΐῖ [ἈΠΉ11165, αηα {ΠῸ6 ΡΟ]ΙΟΥ 

ΒΟ {παν Παά ρυτβϑιθά. ΗἨδ ννὰβ πϑατΐ δῃηά 5011 ἃ (οη- 
βούναίϊνο, ΕἸ ηρΊηρ᾽ ἴο ἃ Ραϑί ΜΠ ]Οἢ ΒΘ απιθα ἴο ΗΠ ἴο Τερσγαβοηΐ 
τῆς Ὀδβὲ ἱγαα!τοη5 οὗ ρίσγι οὐ ]5Π), ΠΟΠΟιΓ ἀπηα ἀδοοσιτη. Ηδ 
ΠΟΥ 4}}Υ παϊεα τπῸ ἀδπιοούαουν, ΠΟ ̓ Πα Ἰοοκαα προπ ἃ5 {πε 
ΠῚ ΡΟυξοπδίίοη οὗ ἀἰβμοπθϑίν, [γρ]Θησα πα νυ]ραγιγ. [15 

ΒΑαταΪν ΠΠ|ΚΟΙν {παΐ μα σου] ΠοΙά τῃ6 Ῥαϊαπος ἔαιτ]γ. Βαΐ, 
1ΠπουΡῊ Ορροβθά ἴο {πΠῸὸ6 ἀδιπιοοζαου, Ασὐιβϑίορμαηθβ αϊα ποῖ 

ἸάἀΘ Εν ΠΙΠΊ56 1 ἢ {Π6 οχίγοπηα. οἰ σατο σα] ρατίγ. δ 
νου] παν οσ Πᾶνα β ϑοσθοα ἴο [Π6 οδίῃ, σποίοα ἴῃ Ατὐϑίοί. 
ΡΟΪ. 1310 καὶ τῷ δήμῳ κακόνους ἔσομαι καὶ βουλεύσω ὅ τι ἂν ἔχω 

κακόν. ὙΠΕ οχίγοπηθ ΟΠ σΆτ 5 νασα {|| σῃμοτί οὐ {γαϊίουϑ. 

Ιῃ {Πε11 Παϊγοα οἵ {πΠ6 ἀθιποοτγδονυ, ἀαη {ΠεῚῚ ραββιοηδία ἄθϑιτθ 
ἴο Ταραϊη ὑμεὶγ ἰοϑδὲ ῬΧΙΝ]ΠΟροβ, {ΠΟῪ νου] Ἱ]]ΠἸΠΡῚΥ Πανο 

Ραϊά {ΠῸ ρσῖςα οὗ βιι Π]55]οὴ ἴο ϑρατίᾳ. Βα βίοσγαίοη το {πεῖν 
ΟΥΓΠΊΘΥ ΡΟΒΙΠΙΟ οὗ ΡΟννΟῚ ννὰ5 ἴΠ6 πηδῖη οΡ]θοὶ οὐ {ΠΕ ῚΓ ϑθογοΐ 
ΒΟΟΙΘ 165. (ἑταιρεῖαι), αηα {ΠΕῚΓ ᾿π Πρ 65. Ψ ]Π (ῃ6 ἀπεάεδπιο- 
ογαῖς ρασίν ἴῃ νατίοι5 ΑἸ Πποηϊδη ἀθρεπάθηοιθβ᾽. Αὐὶϑίορῃαποβ 

Βα πο βϑυπιραίῃυ ἢ {π65Ὲὲ ἀθϑῖσηβ. ΗΒ ΟΥ̓ νίθνν5. ΔΙῸ 
ΤΟΙ Θχργοϑϑδοά γῪ 1, γϑιβίτγαϊα, ΠΟΥ 5η6 ΔΠΠΟΙΠΟ65. ΠΟΥ 

ἀαβῖγα ἴο οἰθασ {ΠῸ βίαΐε οὗ 5 ἢ σοηβριγαΐουβ (τοὺς συνιστι- 
μένους τούτους καὶ τοὺς πιλοῦντας ἑαυτοὺς ἐπὶ ταῖς ἀρχαῖσι Τιγϑϊ5ί. 
577). Ηδ Ιδϑ5ῆδ5 βϑϑνεύεὶν ἰῃς ἔδυ] δηα [01165 οὐ τΠ6 
ἀδιποοῦδου ; θπΐ μΠῈ ἄοθβ ποῖ 5 0 ΠΊαΚΟ ΡὌνευπΠηθηΐ 1π|- 
ΡΟΒβῖθ]6. Ηδ τερικοβ, θθσαιβα ἢ 15 ποῖ ΠΟρϑΙθϑϑ ; ἴου Πϊβ5 
οοπβίδηϊΐ Βοαϑβί 15 {Παΐ Π15 58 {ΓῸ 15 ἰηθη ἀδαᾷ ἴο Ἰεδα ἰο διπθηά- 
τηθηΐ. Ηδθ νοι] ἀρῖεα ἢ (ῃ6 ἀειπηοογαίϊς Ραυῖγ ἰὴ 
ΠπηδΙηἴαἰ πη ῬΕΥΙΟ]65᾽ ΡΟΙΙογ, τὰ τῶν ξυμμάχων διὰ χειρὸς ἔχειν 
(Το. 2. 13), θαϊ ἢς ἀερτεοαϊθα Π6 Παυβἤπα55 δηα Ὀσαίδ ν 

1 5686 Υ ΒΙΒΊου, Ῥο]τἶςα] Ῥαγίῖθβ 'ῃ ΑἸ 65, Ρ. 70 [0]]. 



Χ ΤΗ͂Σ ῬΡΑΦΦΝ. 

ἢ ἘΙΟἢ (Π6 ϑονοτεῖσῃ ϑίαϊε ἴοο οὔϊθῃ ἰτΓοαϊθα ΠΟΥ 411165. 
Ης ννὰ5 ϑνΑΥΤΉΪΥ [ἢ ἔανουγ οἵ ρβᾶςθ, απα ἰοϑί 0 ορροσξιηϊν 
οὗ δἀνοσαίϊησ 1{---αΐ 1 ννὰ5 ποί ἴο Ὀ6 ρεᾶςε δ δΔὴγῪ Ρυῖςβ. 

5111 Π6 ΟΡΘΗΪν ἀϊδαρργονεά οἵ [πε ἀδιποούδου, ἃ5. 1 νγὰβ 
ΔαΠ.ΙΠΙβίοσθα ἴῃ ΠἸ5. {ΠΠπῚ6 ; δηᾶ τῆς δρϑβοϊαίε ροννεῦ οὗ {Π6 

ΡΘΟΡΙῈ βεεπιηθά ἴο ἢΪπΠ) τηοβέ πη]πϑί, πη {πὸ ϑυϑίεμῃ οὗ ραν- 
τηθηΐ [ΟΥ̓ ίαΐε δεύνίοθ, Ἴχοαερί ἴῇ [δε διγν, δ᾽ιορείπει 
ΤΟ Ρ ̓. 1 ννου]ά, ᾿πἀςεά, μανε θθθη βίσαηρο 1{ {Π6 να] 16 Γ 
ΑἸΠΘηΙαη5. Παα τα κε ΚΙΠΑΩΙγ ἴο [η6 ἀδπιοογοίϊς ἀδνοϊορπιθηΐ 
οὗ τ1π6 Αἰμβηΐϊδη σονεηπηθηῦ. ὙΠΘΥ σου] Πατάϊν. ΡῈ εχ- 
Ρεοϊρα ἴο δοφιίθϑοθ σοηϊθηίθαϊν ἴῃ Π6 ἰποθαβα οἵ {πο ὶΓ 
Ὀυγάθη5 8δη4 {ΠῸ 1ο55 οἵ {πε ὶῚ ρτῖν!]εσαβ. Ῥυαββϑθα ΜΊΠ ἃ ΠπθανΥ 
ΡΙΟΡοτίν ἴαχ δηα Ἔχρθηβίνα {ΠΟΥ τ 165, {ΠῸ ννθα! την πηδῃ οὗ 
ΒϑΟΟΩ ὈΙΓ α1Ἰ4 ποῖ σουηΐ ΟΥ̓ πιοῦα {πῃ οπα οὗ {πε Ἰοννεϑί 
ΟἸΠ]ΖΕη5. ὍΠΕ ἀϊδσιιβὲ ἢ ΙΓ πον τεραγάβα [15 σπδησα 
Ἰηθοιεα {ΠῸ νοτὺ ἰδηριιασε {ΠανῪ π5ε4. ὙΠῸ νεῖ {Π6 καλοὶ 

κἀγαθοί, βέλτιστοι ατια χρηστοί, [ῃῆς. ἀεπηηοογαί!ο ραυν ννεσα 1Π6 

πονηροί ἀμ μοχθηροί. Απά πον {Π6 το αὶ] ροννεῦ οἵ {π6ὸ ϑίδίε 
νὰ5 ἴἢ {πΠῸ6ὶ ἢδηᾶβ οἵ {πΠ656 πονηροί, ΕΞΘΡΕΟΙΑ ΠΥ βίηςα {πὸ δη- 
Ἰαυσοτηθηΐ Ὀγ ΟἸεοη οὗ {ΠῸ αἸςαβέϊς ἔβα (566 [ηΐ "1. ὃ 7). ὙΠΙ5 
5114], ἀ441}ν ρΡιτἀ πος ΘηΔὈ]Θα, απα ανεῃ ᾿νε ά, ([Π6 Ροογαϑί 

ΟἸΓΙΖε 5. ἰο δεῖνα ἴῃ {Π6 1ιανντ-οοιτζίβ ἢ δηᾶ {ΠῸ ἰεπηρίδιοη ἴο 
5Πονν {ΠΕΙΓ ῬΟΥΨΟΥ ΟΥ̓ΘΥ. ΤΙΟΠΟΙΓ ΠΊΘη, Πα ἴο 5νν6}} {Π6 γενεῆτα 

Ὀν εχίοχεοπαΐθ ἤἥπεβ δηά ϑνεερίηρ οοπἤβοδίοηβ, ννὰ5 ἴο 

ΤΠ ῊΥ Οὗ {Π6 ἀἸσαϑίβ ΣΤΥ ϑιβίι]6, ὍΠ15 ἰάθη ου ννὰβ5 Γοϑίοσθα 
Ἐγ {Π6 πίτῖσιαβ οἵ {Π6 συκοφάνται, γῆ ο τηδά ἴξ {ΠΕ ῚΓ ὈΌ 516 55 

τ 0 ᾿ΠΠΡΘΔΟἢ τηθη οὗ θα] ἢ «πα ροβιτοη, ἴῃ ἴΠ6 ΒΟρΡα {παΐ 
1Π6ν νου] Πᾶνα ἴο ΡᾷῪ ἃ πϑᾶνυ ἤπε ἴο {πῸ (οι, ΟΥἨ ἃ 580- 
βίη! 14] ὈΤΠ6 ἴο {ΠΕ 11 ΔΟσι βου ἴο βίαν ργοσθθάϊηρϑ ". 

1 15 ποῖ οἠἱν ἴῃ {ΠῸ6 “δ αβρϑ᾽ {παΐ Αὐ᾽βίορῃαῃθβ ᾿ππ]ρῈ5 
1ῃ ΤΙΔΙσα]6 οὗ [Π6 Τανν-οουτίβ : ἴῃ {Π6 “ Βαηφιείεγβ᾽ (Π΄. 23) Πα 

5ρεακβ οὔ ἴῃοβα Πο ἔσειον, ἤτουν χρήματ᾽, ἠπείλουν, ἐσυκοφάν- 
τουν: ἴῃ [Π6 “ ΒΑΡυ]οπΙδη5᾿ Πα τερθβϑεηΐβ ΠΙΟΠΥΒι15 ἃ5 51Π|- 

ΠΊΟΠΘΑ ἴο {{|4] Ὀγ {Π6 δημαγωγοί, ἀπ [ογοοα ἴο Ρυγοῃα56 5 

1 ὙΨΒΙΡΊον, Ῥο] σα] Ῥατεΐος 'η ΑἰΠθης, Ρ. 96. 
2 ΤἼῊς σοπποχίοη Ὀεΐννεθη (πε δικαστής ἀπα [ῃ6 συκοφάντης 15 

αἰϊπαἀ δα ἴο ἴῃ Δ 6βρ. 1. δοβ, ῃεγε Βα δ γοίεοη, τγϑίεσσίηρ τὸ {πς ἀϊοαϑβίβ, 
οὐρα 15 ΤΠ πὰ ὙΠ ὀρθροφοιτοσυκοφαντοδικοταλαιπώρους τρόπους. 



ΤΝΖΑΟΡΌΟΟΤΊΙΟΝ,. ΧΙ 

δου 4] αἱ ἃ Πρανυ Ρτίςθ, απα ἴῃ {πῸ “ΑΟΠαγηϊδηβ᾽᾽ (]. 375) 
ἢ βᾶγβ ἢῈ Κπονϑβ ἴοο ννῈ}} [ῃ6 [προσ οὗ {π6 οἷά πῆθῃ ΠΟ 

οὐδὲν βλέπουσιν ἄλλο πλὴν ψήφῳ δακεῖν. Θ΄. ἢ Δη ΟἹ τηδῃ 15 

ῬΒΠοοΙθοη οὗ {πῸ ἦν αβρβϑ᾽ ἃ Ὀτοδα σαγϊσαίασγο οὗ ἃ αἰςαβί, 
δ η4 δοίμπα!γν ἰγεαϊθα ἃ5 πλοῦ {Δ ΠΑ] ἃ πιδάτηδη Ὀγ Π5 οννῃ 

50η ; Ὀαΐ 511] 5βεγνίησ ἴο 5πον (πὸ ἀδηρογοιιβ ἰάθη οθ5. οἵ 
τῃ6 Τιανν-οουτί5. Ηδ 15 τερτεϑεηϊθα ἃ5 δηϊπηαῖθα νυ ἢ ἃ βοσΐ 

οὗἉ ζατγ -- κα ἃ ἐἰροσ ὑπαὶ Πμὰ5 ἰαβίθα Ὀ]οοά : Π15 οπα 1ᾶ6ᾶ 15 

ἴο σοπμάθπηη 811] ἀείεπάδηϊβ : ἃη δου τ4] 15 ἃ ΟΥἹΠῚ6 ἀρδἰηϑί 
Πρ Παάνθη (1. οορ [0]]1.)Ρ. ΗΠ5 οὐνὴῆ σοηΐθβδϑίοηβ ἀρουΐ 1Π6 

ἀοίϊηρβ οὗ {π6 ἀϊσαβίβ ἀύθ τηοϑδί αἰβογθαάϊα}] 6. ὙΠῸΥ ΕΠ]ΟΥ͂ 

16 οὐἱηρίηρ Παϊίεσιθβ οὐ {πΠῸ οἴποϊαὶβ νηο σοπηθ Ὀεΐοσα {Π6Πὶ 
ἴογ Θχαιη!ηδίίοῃ ἢ [ΠΟΥ πλακα {ΠῸ Ῥεϑέ πηιβϑιοαηβ δηίοσίδϊ 

1πΠ6 (ουτί ΠΠ ἃ ἴὰπε; {πῃ Ῥεβδί ροεῖβ. ἢ ἃ τϑοϊδίοῃ : 

[ΠΥ σοοΙ]γ πρϑεΐ {ΠῸ ἰεττηβ οὗ ἃ ΝΥ] αἱ {ΠεῚὉ ἔαπου.---ἀῃ δοίοῃ 

ΠΟ. νου] θα [οἸοην ἴῃ δῇ ἱπάϊνιάπα], θας ΠῸῪ τα 1Γ- 

ΤΟ ΘΡΟΠΒΙ0]6. ὙΤΠα ρῥγοσθάμπτο ἴῃ (ουγί Πα5 ποίῃηρ οἱ 56 10 115- 
655 ΟΥ 50] μην «ροιέ τ ; 411 15 δχοιϊοηθηΐ, ποῖβα ΔΠᾺ 

Οἰατηουγ (θορυβήσωμεν 1. 622 [0]].}... δῖα ΑἸδίορμαμαβ Π115 

16 τθ 8] ὈΙοὶ οἵ ἴῃς αϊσαβίῖς ϑυϑίθπη. Α ἰαῦρα θοάγν οἵ πθῃ 
ἴα κΚοὴ Παρμαζατα ἔτομη ἴΠ6 σομηπληΪγ, τποϑὲ οἵ {πεῖ ΜΙ 
16 εἀποαίίοη ((ογ παν Ὀεοηρσεα πηδῖη]ν ἴο [Π6 ΡΟΟΥΘΥ 
Οἷα 5565), απὰ ἤοηα οὗ {π6πὶ ἢ ΔῺΥ 5Ρ6ΟΙ4] {τ] 1] ΠΡ, ΕΓ 

ἐΟΑ]]οα ἀροὴ ἴο ἀξδοιάς ἤπα]ν πὰ νιῖπουῦξ ἀρρααὶ δνεῦν 
αααϑίϊοη, νυ ῃθίΠευ οὗ ἰὰνν οὐ ἔαοΐϊ, ψῃ]Οἢ πῖρῃΐ θῈ Ῥτουρῃϊξ 

Ὀεΐογε {πεπὶ". ὙΠΕΥ νετα δοίμπα!ν “πᾶσα δπα ἸΌΓΥ ἴῃ ΟΠ6 : 
ἃ πᾶσα ἀπά Ἰυτν τεργεβϑθηϊαα Ὀγ ἃ βίουτηγυ, ἔππγα]τποι5 οτοννα ὅν. 
1 15 ἀϊῆου] ἴο ᾿ππαρῖηα δὴν (οί 1655 ἢΐ (ου {Π6 Ἔχεσοῖβα οὗ 
1ῃὴ6 Ρονεσ ἢ ψ Πϊσῃ {πεν ννεῖα ᾿ηναβίεα, ὉΓ {παν νοῦ 

βιναγεά Ὀν ραϑββίοῃ, δχοϊϊεα Ὀν {πὸ ν]ἱοϊθηΐ β5ρεεομθβ οἵ 
αἀνοςαίε5, δηα βαίίεγεα δα αἰ1ΠΖε ὈΥ {πῸ ΕΠ ΔΡΌΡΊΙΟΒ, 

ΜηῸ ἰουπα ἴῃ {Π6πὶ {Π6ῚΓ βίσοηραδέ. ΡΟ ΠΟ] ϑαρροτίουϑβ. 

ΑἸΟΥ πλακίηρ Ἔν οσν δ᾽] ουναησα ἴοσγ {Π6 οχαρσογαίοηβ. οὗ {Π6 
ΓςοΟηγὶς βίασε, ὁπῈ σδῃ Ὀαΐ ἔδ6] βυγρυῖδα {Ππαΐ {Π6 νου ἄοπα ὈῪ 
{Ππ65ε (ουτγίβ ννὰβ ποῖ ψοῦβα ἄοηςδ ἤδη ἴἴ δοίαδ!]ν νν85. 

Απα {Π15 τηδὺ ἐδ τὶν ᾿ηἰγοάπος νηΐ νὰ 5ΡοΚβη οἵ ἀῦονβε 

1 566 ορεῖβ, Ρτγεΐ. Ρ. χχχνὶ. 3.1}. Ῥ. Σχχίχ. 



ἘΠῚ ΤᾺΣ 74.555. 

85 ἴΠ6 ΡΓΙΠΊΑΥΥ ΟὈ]εςὶ οὗ Ατὐβίορμαποβ ἴῃ τΠς “Δ αϑρϑ,᾽ ---ον!Ζ. 
ἐτο ἀδίδοῃ τῃ6 ἀϊσαβίβ ἔτοπὶ {Π61 Δ]]ορίαπησς ἴὸ [Π6 ῬΡΟρΡαΪαΥ 
Ἰοδάθτβ ̓.. Απά ἴοσ {πΠ6 ρυσροβα οὗ {ῃ6 ραν, {πΠ6 “Ρορυ αγ 
Ιοδθυβ᾽᾽ ΠΊΑΥ Ὀ6 5: ΠΠ]6 4 ΠΡ ἴῃ {Ππ6 Ρϑύβοη οἵ (]θοη. [ΐ 15 
ἀραϊηϑὲ ΟἸθοη [παῖ {Π6 αἰίδοϊς ἴπ {Π6 “αβρβ᾽ 15 τϑδ]}}ν 
αἰτηθ. Ὅῇα ντυ]οηςα οἵ ΑὙβίορμαπεβ ἀραϊηϑβί {Π15 ροννοσία! 

ἀεμηαΡΌΘΈΘ ἴῃ {Π6 “ Κη 5 ̓ πΠαὰ Ῥτουρῆις Πἰπ Ἰηΐο βῆ οϊοηΐ 
ἴσοι ]8. ΟΥ ἀδῆσεῦ ἴο νναστῃ Πἰπὶ ΟΥ̓ [οὐ άἄθη στοιπηά ἴῸΥ 
ἃ 116. Βαϊ δἴζοσ {Π6 ᾿πίεσνδὶ Π]]δα πρ Βγ {ΠῈ6 σοιηρδγαίν ΕἸ Ὺ 
ΒΑυΠη]6 55 “ΟἸοσαϑ ’-ἰῃα τεσαρίίοη οὗ ΒΟ ϑποννεα {παΐ 

{ΠΕΙῈ νΕΥα ϑα ] ες. ἴῃ ἀθα]ησ νυ ΠΟ ἢ ΑὙΙΒΙΟΡ Πα Π65 ννὰ5 
ποῖ “1ὴ τοις Π ΜΠ Π5 δυάϊεηςε--ἰ(ῃ6 αἰίδοϊς 15 ορεπϑά 
θα, 1655 αἰσαςῖν θὰς ΠΑταΪν 1655 Ροϊηίθαϊγ. Τῆς νεῦν 

ΠᾶΠη65, ΡΠΠ]Ο-οΙθοη απα Βα] γ- ο]εοη, οὗ ἐπε ΡΠ ΠΟΙΡΑ] ΡΕΥΒΟ 5 
ἴῃ ἴῃς ἄτατηα νου Ὀ6 βυῆποϊθηΐ ἴο 5σῃονν {Π15, ανεη 1ἢ να αἰά 

ποῖ ροββε85 {π6 ἔδπηοιβ ραβϑαρὲ (Να5ρ. 1]. 1284 [0]].}, ΙΓ ἢ 

5Ρ6 δ Κ5 οἵ {Π6 ἰδ ΡΟ ΟΥΑΤΥ 5 ΠΊ]551 0 οὗ {Π6 ρΡοεῖ ἴο (Ἰβοη, θαϊΐ 
[ΠῚ] Ρ]|165 16 τεηθννδὶ οὐ [Π6 ἀβϑαι]ῖ. ὙΠ Παδίζοσιοϑ ἢ ΠΙΟἢ 

Ἐνδίῃ 5. ἀπα (Ἰθοη ρΡ]164 {Π6 αϊςαδβίβ, οἰδι πηῖησ ἴο 6 {ΠΕ ]γ 
{τε ηἀ5, Ὀεπείδοϊοτβ πα ΟΠ ΠΊΡΙΟΩ5. ἀγα ἀθβου θεά ἴῃ Ν 658Ρ. 
1]. κροζ-όοο: δῃηὰ ἰπθ ἀϊςαϑίβ δῖα 50 σοπηρ εΐοὶν οα]οϊθα ΌΚ 
[πΠ656ὲ ἤἥης ρτοίβϑβϑβϑίοηβ, {παξ {Παὺ ἴῃ {ΠΕ6ῚΓ ἴὰστη αἴοτγα τπη- 
σταασίηρ ϑαρροτί ἴο {ΠΕ ]Γ Ραΐγζομβ. 850 θη (Ἰθδοη ἴ5 
τηγεαίοηθα Ὀγ {πῸὸ Κηϊρηῖβ (Εσ. 247 [0]1.)}ὺ Π6 ᾿πϑε πο νον 

ΒΕΠΠΠΊΟΠ5 {Π6 αἸσαβίβ ἴο ἢΪ5 διά : 

ὦ γέροντες ἡλιασταί, φράτορες τριωβόλου, 
οὺς ἐγὼ βόσκω κεκραγὼς καὶ δίκαια κἄδικα, 
παραβοηθεῖθ᾽, ὡς ὑπ᾽ ἀνδρῶν τύπτομαι ξυνωμοτῶν, 

(10. 255 [0]1.) 

Δ Πα 51Π}1|τ]ν ἴῃ {ΠῸ “ αβρβϑ᾽ [Π6 ἀϊσαβίβ βαπηηοσ (Ἰ]θοη ἴο 
{πεῖν αϑϑἰδίδποθ (11. 197, 409). “Ἷῃ δηάβανοιυτσηρ ἴο Ὀγθακ 

ὉΡ [Π15 δΔ]]Π]Δηςσθ, ἀπα ἴο ἀδίδοῃ {ῃς ἀϊσαβὶβ ΠΠΌΠ {ΠΕῚΓ 4116- 

ϑίαπος ἴο {Π6 ΡοΟρυΪαΥ ἰεαάθγβ, ΑΥβίορ πα η65 νου] 1ῃ ἔδοΐ θ6 

αἰτδοκίης ΟἸδοη 5 Ροϑιτοη ἴῃ 115 πηοϑὲ ν]ῖ4] ροϊηΐ ἡ ὍΤΠῈ 
ποτ Ποά {Πδΐ Πα δ ΡΙ ΟΥ̓ 5 15 ἴο δον αἸβίγαϑε οὐ [8 ἀπ ΡΌΡΊΙΘ5 

ἴῃ [ῃΠ6 ΡαΌ]ς πλϊηα. “ὙΠΕΙΓ Ρῥτοπ 565 δΔηα {ΠΕ ῚῚ Ρσοξαβϑιοηβ, 
ἢ ϑδᾶγϑ5 ἴο {Π6 Ῥβορίβ, “αἴὲ ψοσίῃ]θββ ; {πε ῚῚ ἢαίίουαθ. τα 

1 Βοροτβ, Ργεΐ. Ρ. χὶΐ, 



ΤΥΤΡΟΔΟΟΤΊΟΛ. ΧΗΠῚ 

ΟἿΪΥΚ ΠΊΘΔἢ5 ἴο 561ῆ5ἢ δηᾶβ : {ΠδῪ βίατνε νοι θη γοῖ οὐρης 
ἴο 6 τίς : ἴῃ68 ἀϊςσαβίις ἔδα ἴοῦ ψ ΠΙΟἢ γοῖ ἀγα 50 {πδηκίμ) 

ἄοεβ ποῖ διπουηΐ ἴὸ ἃ {μι τίθεητ ἢ ρατί οὗ [Π6 σανθημδ : γ01 
ἅΥ6 ἴῃς πγαβίουβ οὗ ἃ νγν]4θ δι ρῖγα, αηα [Π6 ἀθπηΡΟΡ 65 τη Κα 
ἃ ἰανουγ οὗ ἀο]ηρ γΟυΥ ΡΟΟΥΓ Ρ᾽ταποα ουΐ ἴο γοῦ ἴῃ τ! ]6(5 : 
γοι Παρ γουΓβΕΪνο 5 ἴῃ ὑου Ιάδα οὗ γΟῸΓ ον ΘΓ ΙΒ ΡΟΥΨΕΙ͂;, 
ὙΠΟΥΘα5. γΟυΤΓ ΠΟΙΟῚ 15 ΟΠ6 Οὗ ΤΠΘγ6 5ανθῦγ. 5ῈΟΠ ΔΙῸ 
1η6 διριυμηθηΐῖθ ῬΏΙΟ. ἅττα τορτοβεηϊθα ἃ5 σοηνοσίίηρ {Π6 
ΟΠΒοτα5 οὗ ἀϊσαβίβ ἴο {Π6 νίεννβ οἵ ἴῃ6. ροεῖ. 1)ου 1655 {ΠΕΈΥα 

ῖβ ἃ ἰαῦρε βἰεπιθηΐ οὗ {τὰ ἴῃ {Πμ6 ρῥτγαβεηΐδίίοη. Βαΐ ννεὲ 
σδηποΐ (611 νυ μοί ῃοσ {παν μαά, ΟΥ̓ ννοι ἃ πᾶνε Παά, δὴν εῇεξοιὶ 

Οἡ 16 τοϊαϊίοη θεΐννεεη ἴῃς ἀϊσαβϑίβ αἀπα (Ἰ]θοη, ἃ5 6 ΕῈ]] αἱ 

τη6 Ῥέα οἵ ΑΠΊΡἢΙΡΟ 5 ἃ ἔδνν τποητῃ5 Δίου [Π6 Ῥευουτηδησα 
οὔ [Π6 ρΐαγ. - 

ΤὴῈ “Ναβρβ᾽ ἄοεβ ποΐ βίαηά ἴἢ ϑιοἢ οἷοβα σα]αῖίοη ἴο 

ΠΟΠΙΘΠΡΟΓΙΑΤΥ ΠΙβίου αὶ] δνθηΐβ ἃ5 40 βοιὴδ οὗ {Π6 ρίαυϑβ οὗ 
Αὐὶβθίορμαποθ. ὙΠῸ πὑπεχρεοίθα σοοά ἔοσίαηα οὗ (Ἰθοη αἵ 
ΘΡΒδοίεσια, δηα ἴμ6 σαρίυτε οὗ {πΠ6 1ιοδἀδεπιοηίΐίδη σΔΥΓΙΒΟΏ 

ἴῃ {Π6 ΒΕ ΠΊΘΥ οὗ Β.0. 425 πηγαῖς {Π6 ἴορ οἵ {πε βοοά ἐ14ς οὗ 
ΑἰΠμθηΐδηῃ βυσςθθβ. ΤΠ ἰανεὶ ννὰ5 ΨῈ}1] πηδϊηΐαϊηθα ἴῃ {Π6 
ποχί γθ δῦ ὈΥ {πῃ δοίΐοη οὗ ΝΊοϊαβ 1η Ογίμοσα, ΠΟ οτγεαϊβα 
ας ἃ Ρϑηὶς ἴῃ ϑρατία. Βαΐ πον {Π6 [146 Ῥερὶηβ ἴο {υγΧη, 
Δη4, Ῥείοτα τῃ6 γεασ οἱοβεά, {πῃ Αἰποηΐϊδηβ μαά ϑιιβίδ! πα 

ἃ ΟΥΠΒΗΙησ ἀείδαϊ αἱ Π 6] πη, αημα Πα βεθη {ΠΕΣ ΘΠΊρΡΙΓα ἴῃ 
ΤὭταςς νταβίεα ἔτοτη {Πθτὴ {Πσοιρῇ (ῃ6 ὈΓΠΠΔηΐ βίγαίασυ δηα ἢ 
βίαι ϑη  η5Π1Ρ οὗ Βταβι 48. 

Ἐδτὶν ἴῃ 423 ἴῃς Αἰπεηϊδηβ δηᾶ 1,οεἀδθπηοηΐϊδηβ ἀρτϑαα ἴοὸ 
ἃ ἴγϑαῖν [Ὁ Οὴ6 γεασ. ὙὍὙῃα πιοίϊνοβ. ννὩ]οἢ ᾿ηβπδησθα θοῖῃ 
Ῥαγίίεβ ΔΙῸ6 σοηοίβε ιν ρίνεη ὉΥῪ Τδμυογάϊάεβ (4. 117): [(ἢ6 

ΑἰΠθηΐδηβ 5 Πῃ 64 ἴο σἤδοῖκ {Π6 δάνδηςα οἵ Βταβίαβ {1] {παν 
γΈτα θείου ρτεραγεά ἴο γεϑὶϑί ἢΪπ), Πορίηρ {Ππδΐ οἰγοιυπηβίδποαϑ 
τα ηΣ ἀαῖβα  Β]Οἢ 5Που]α ἰεαὰα το {πΠ6 σοπο]βίοη οὗ ἃ ῬἜΈΠΘΓΑΙ 

Ρεξδᾶςβ (ξυμβῆναι τὰ πλείω) : (ῃς. ,᾿Δοοαἀδαπηοηϊδη5 γοοκοηεα οἢ 
1ῃς6 ΠλϊβοΊνΙησθ οὗ {ῃ6 Αἰπεηΐδηβ, αηα ἐγιϑίθα [Πδὲ ἐΠῃ6 βθῆβ6 

οὗ τε] ϊεῦ ρτοάισεα ὈΥ δῇ δγπλϊβίϊσα τηϊσμξ ᾿πάπισθ {Π6Πὶ [0 
ΠΟΘ ἴο ἴθυπ)β5, δηα ταβϑίογα (6 ρυίβοηθῖβ. Βαΐ {πε {τπςα 
γν»ὰ5 ΨΕΥΥ ἸΟοβοὶν Καρί; [ὉΓ πἤδννϑ σαπηα {παΐ ϑοίοηπς Πδά 
Τενοὶεα ἴο Βγαβίάαβ. ἴνο ἄδαγβ αἰΐεσ [ῃ6 σοῃο]ιβίοη οὗ (Π6 



χὶν ΤᾺΣ ΖΑ. 5. 

ΠΕΡΌ(ΙΔΙΙΟΠΒ; Πα ἃ5 [Π15 ννὰβ ἃ νϊ]οϊαίίοη οὗ {π6 πη άἀεγοίδηάιησ 
1Παΐ δνουυτῃηρ ννὰ5 ἴο τοπηδῖη Ζ21 σἠαΐε σέο, δῇ Ἐχρθαϊοη 
ννὰ5 βεηΐ [τῸΠῚ Αἰ πεηβ ἴο Ὀ]οοϊτζαάς ϑοίοηθ, ννῖοἢ Β͵αβιάαβ 

τείαβαα ἴἰο τεβίοτε (νεβϑρ. 210). Τὴδ ἀαδίς οὗ {π6 “ γαβϑρϑ᾽ 
4115 ἴῃ 1 Π {ΠῸ Ἰαϑὲ πποητῃ5. οὗ {πῸ ἔσγαςα ; ἐπ] 6 αἸ δέον αἰζού 
ὙΠΟ σΟΙη65 {πὸ οχρεαϊπίοη ἴο ΑΠΠΡὮΙΡΟΙ] 5, ματα Ροίῃ ΟἸθοη 
δηα Βγαβιδ5 [61] Πσμείηρ. 
ὙΠ ΟΙΠοΥ {πὰ ἰαχί οὗ {πΠ6ὸ “Δ αβρϑ, δ ψὝὲ ροβϑϑεϑϑ ἴΐ, τα - 

ῬΓαβθηΐβ {Π6 ΟΥΪΡῚΠ4] δα! ἢ, ΟΥ ΠΕΊΘΟΥ, ἃ5 . νη Του νν 

Βιβροοίϑ, 1{ 15. ἃ ἰαΐευύ γεοαϑί Ἰηΐο ΠΟ ἢ (1]. 1030 [0]1.) Ατὶβίο- 
ῬΠαπα5 Πδᾶ5 ἰγαηβίογγοα. [Π6 ἔαπιοιβ ραϑϑᾶσα ρους (Ἰθοη 

ἔτοῦλ ἴπΠ6 “Ῥεδςθ᾽ (1. 752 [0]1.), να ανεὲ ποί υβῆοϊθηΐ 

ενιάεησς ἰο ἀδθοϊάθ. Βυΐ 1 15 σογίαιη {παΐ {Π6 Ρ]αΥ Πὰ5 

Δϑϑαμη αὶ ἃ αἀἸἤδτεηΐ 5ηαρα ΠΌΠῚ {παΐ ΟΥΡΊΠΑΙΥ ᾿ηςοη θα ΡῪ 
1ῃ6 διῖποῦ. ῬΟϑβιθΙν {πΠ6 α!]Ππτα οὗ {Πς “ (]οιάβ᾽ ᾿πἀπορά 

δῖπ ἴο ἱπίτοάμποα Παβίυ δἰτοσαίοηβ πο {πὸ ὁ αϑρδ᾽ (1 ἢ 

τηιιϑέ παν Ῥθθη δἰγεδαγν [Γ᾽ δαἀνδησθα τονναγαβ σΟΠΊρΡ] ΘΟ); 

Δα το Ιαβ56ῃ {Π6 ἀδῆρου οὗ ἃ βεοοῃά ἄδίεαίϊ Ὀγ ᾿πίευρο αι !ηρ 

ΠΟΔΥΒΕΙ͂ 566 Πη65; ΠΟΤ ἴῃ δοσοάδησα (45 ῃ6 πονν Κπαν) ν ἢ 
1Π6 ἰαϑίε οἵ ἢϊ5. διιάϊεησθ. Αἱ δὴγ ταΐβ, 1 15 βαϑύ ἴο ἀείβοϊ 
᾿ΠΟΟ 5 βίο Ποῖ 65 [ἢ {πΠ6 Ρ]ΑΥ δηά ἴγαοθβ οἵ ἱπῃηροτίθοϊ Ἰοϊπίηρ,, 
Βονναν οΥΓ 1ΠΊΡΟΒ51016 1 τὰν θ6 Ὀγ {Π6 δχϑσοῖβε οὗ ΔΥ προ ηαΥ 
ἴο ταρτοάϊπος {Π6 ΟΥΙΡΙΠΔ] ἀγα. ἘῸΥ ᾿ἰπηβίδηςθ, (6 σοη- 
σταίυ]αΐοτυ δά αγθβ5 οἵ [π6ὸ Ὁ οι ἴο Βα γο]θοη (11. 1450-- 73) 

ΟΥ {Π6 ϑιισσαϑ5 οὗ 15 Ἔχρουιτηθηΐ ΠΡΟ 5 {α[ ΠῸΓ σαῃ ΠΕνΟΥΓ 
Βαανα Ῥεθη ᾿πίεπαβα ἴο [ο]]ονν ἴπΠῈ σοθῆα ψν]ο ἢ ἀθβοσθαβ {πῸ 
Ο]4 πιαῃβ πηϊδοοηάαοΐ, ΠΟ πεοδϑϑιίαίεϑ Π15. θεϊηρ σαττιθα 

οἴ ΤΠ βίασε δπα ἀδροβιιθα ἴῃ [Π6 Ποιιβο, νΠθηςσα ἢ ταί τη 5 
ΘΆΙΥ (1. 1482), 45 1 ποίῃιησ Πα Παρρεπηεά. ΕῸΓ νγε σδῃποί 

ἴακα {πῸ ννογάβ οἵ {π6 (οσιι5 ἃ5 8η εἰδθογαίε δηά ρτοίγαοίεα 
Ρίεοβ οἵ ἴτοηγ. ΝΟΥ 15 ἴξ βαϑὺ ἴο ΠαυπΊοηϊζα {Π6 δοσθαηΐ 

δίνεη ἴῃ {Π6 Ορθηϊηρ σοθὴς ὈΥγ {π6 ἴννο 5]ανεβ οἵ {π6 Ιοῃὴρ 
σουγϑα οὗ ἰγθϑαϊμηθηΐ Ὀγ νΙ ἢ ΒΕ γοϊθοη Πα βουρῃξ ἴο σαγα 

ἢϊ5. [λίπε οἵ {πΠῸ " ἀϊσαϑίϊς ἔδβνεσγ᾽ ψ ἢ {Π6 βἰαϊεπηθηΐ οὗ {6 
ΟΠοτ5 ὑπαὶ ῬΒΠΟοΟΙθοη Πα Ῥϑαη ἴῃ ἴΠ6 ΒαθΙΐ, ἃΡ ἴο {πΠῸ 

ΝΕΙΥ ἄδν Ὀείογα, οἵ δοσοιηρδηγὴρ {Π86ΠῈ ΤΘΡΌΪΑΥΙΥ ἴο {Π6 
(ουτί. 

ΤῊΝ Ρῥ]αν οὗ ἴῃς “ναβρϑ᾽ ννὰβ ᾿πγιαἰβεα Ὀγν Βδοίηθ ἴῃ ἢϊ5 



ΤΜΖΑΟΡΌΟΟσΤΊΤΟΛΝ. ᾿ Χν 

(οπηράϊοιία οὗ 1.65 Ρ᾽αϊάθυτθ (ρυϊηϊθα ἴῃ 1668), νΏΪοη Πς 
ὨϊΠ561 ἀθβοῦῖθοβ ἃ5. “ἀπ ἐσπαῃτ]οη ἀ᾽ ΑΥβίορῃαμθ. Ης 
ΟΥ̓ΘΊΠΔΙΠΥ νυτοΐθ 1 ΙῸΓ ἃ ἴτοιῦρα οὗ [{4]184Π δοίουβ, ἃ5. Π6 [6]15 

Ὁ5 ἴῃ Πὶ5 ρῥτείδςσα : “16 Ἰισα 41 βαπῖθ ρδγ 165 [επδίγεβ, Ια σμΙ θη 
Οὐ Π6] οἵ 15. ἰαυπιεβ ἀθ 58. {3 Π11116 βοπ ]οιο πὶ απΐαπί 4 Ἰη- 

οἰάδηῃβ ἄἴσῃθβ ἀς ἰὰ στανιέ 46 Θοασαμηοιοῃα. Ηφ 5ρθᾶκβ οὗ 
1 ἃ5 ἃ “ἰγαηβίαςοπ, ας 1 σοῃίδιηβ νοῦν ΠῚ οὗ [Π6 ἤανοῦγ 

οἵ ἴπ6 οὐ ρΊηα]. ὙΠῸ “ Ρ]διθιγβ 15 ἴῃ ὯῸ 56ῆ56 ΡΟ] ]ΟΔ], 
Ῥὰΐ γαῖ υ ἃ βϑαίγα οἡ {πὸ Ρῥτο]χιῖν, ᾿Γγον Ια που δηα ραάδηίγνυ 
οὗ δἀνοσαΐθβ 50 ἢ ἃ5 Μαῖζε ᾿Ῥείιξ [ϑὰπ. ΕῸΓ ἃ ῬΒΠΟΟΙΘΟὴ 
ν6 Πᾶνα ἃ 1) απάϊη, “ἸῈὰ (ζαίοῃ ἀθβ θαϑϑοα Νοσπιδηάϊθ᾽ ; ἔου 

4065, ἴῃ ἄορ (Ἰἰτοη---ἰπα Πποαα δηά {πα ἔδει οἵ [ΠῈ σᾶροῃ 

ὙΠ ἢ μς Πα ἀδνουτεα Ρεϊηρ Ὀσοιυρῃςξ ἴῃ ἃ5. τηπΐθ νυν] 6 5565 
οὗ ΠῚ5. στ. ὙΤΠΘ ΠΟΙ Ρῥ]οὶ 15. τηϊχϑα ἀρ 1 τΠ6 Ἰονοβ οὗ 
Ι,έαπάτγα πα [50 611, απ {πε αϊσοοτηπίατο οἵ ( Ισδηδδι. 

ΤῊΘ {π|4] οὗ {π6ὸ ἄορβ 15. Πκενῖβα ἰπλιαϊθα Ὀγ Βεη Τοηβοῃ 

ἴῃ ΠΙ5 ϑίαρις οἵ Νεννβ, ἴῃ ννῃϊοἢ {Π6 πλϊδεσ, ῬΕΠΏΥΡΟΥ ΒΕ ΠΪΟΥ, 
Ῥεοοπηθ5 οὐαζὺ αἱ {πῸ βάθη ἰοββ οἵ ΠῚ5 ποατγάθα {τᾺρά 506, 

ΔΩ ΟΥΟΒ5- ΘΧΑΠΊΪΠ65 5 ἀορ5-- - ΒΙΟΟΙΚΚ απα 1 ο]]ατά --- ἢ 4]] 
{Π6 [ΟΥΠΊΔ 165 οὗ ἃ σουγί. ῬΈΓΠΑΡΒ 4150 ἴῃ {Π6 ϑᾷπηθ ῥἷαν 
1πΠ6 “Ιπίουπηθαη οἵ (Ποσι5, ἴθ ΨῬΏΙΟΗ ἰπ6 σοβϑὶρα ΜΙσῃ, 
Ταῖς, Ἐχρεοίδιίοη ἀπά (δηβισγα ἀἰβοιθ5 Δη4 οὐ]οῖζα {Π6 
ΡΙΑΥ ἃ5 1 ργοςθθάβ, 15 ᾿Ιηἰε παρα ἴοὸ Ὀ6 δὴ δάαδρίαίίοη οἵ {πῈ 
Ατὐὶβίορμδηϊς Ραγαθ 515. 

ΤῈ 

ὙΤΠ6 []ονησ 15 ἃ σΈΠΘΓᾺ] βείοῃ οὗ {πΠῸ ρἱοί οὔ {πΠ6 ρὶαγ. 
Πρόλογος (1]. 1-135). ὙΠΕ {ἰπ|6 οὗ ἴῃς Ορεηϊηρ 5οθηθ ἴ5 

ΘΑΥγ ἀαννη, Ὀθίογθ βιηγῖβθ. Οἡ [Π6 βἴαρσε ἰ5 566ῃ {Π6 Ποιιδα 

οὗ ΒΕοΙγοΙθοη, ἃ θυ] πο ἢ ἃ ἢδὲ τοοῦ (]. 68). ὙΠῸ Ποῖα 
15. σΑΥΘΙΙΠΥ Θηνεϊορεα ἴῃ ποίβ (11. 131, 367): ἃ ίαίιε οἵ 

ἌΡΟΙΙο Αργίοαϑ (1. 875) βίαπα 5 Βείογε [ῃς ἄοοσ. 
ΤῊΘ Ῥυβίπαθβ ὈερΊη5. ΨΊ ἃ ΠΟ] Οαν Ὀείννεοη Χδηΐῃϊα5 

δηλ 5οβίδϑβ, ἴννο βανεβ θθοπρίηρ το τ[ῃ6 Πουβεμο]ὰ οὗ Βάεϊυ- 
᾿οεοη. ὙΠΟΟΡῊ ροβίβα οἡ βεπίσγτπΐγ {ποῪ παν Ῥεθη ἰπ- 

ἀμ] ρσῖηρ ἴῃ ἃ ΠΔΡ, ἀυτίησ ννΠΙ ἢ {Πα Ππαα Ῥοΐῃ Ῥδθη νἱϑιιθά 
Ὀγ ἀτγβᾶτηβ. Χαῃιῃΐαβ Πδα βϑθη βοπηθί ῃϊηρσ ν ΠΙΟἢ στα Ζοὰ 



ΧΥ] Ρ ΖΗ͂ῈΕ ᾿Ψ445}5. 

{π6 σοννατα ΟἸδοηντηῖβ ; θὰ {ΠΥ τνὰ5. ΠΊΟΥΘ ροσίδηος ἴῃ 
{Π6 νἰϑίοη οἵ ϑοϑίδβ, ἴου 1 βεοιπθα ἴο τεργθϑοηΐ {π6 ΑἸΠΘ πῃ 5 
Π|κὸ ἃ ἤοςκ οἵ 511ν 5ῃδερ, ἀεϊαθὰ Ὀγ τς οδ)οϊθσὶθϑ οἵ Γ]θοη 

Δα ΠΪ5 {πο ηα5. 
ΧΔηΙΠΙΑ5 (1. 54) [Πθἢ σοπΊ65. ἰουννασα ἴο δηηοῦης66 ἴο [Π6 

δα άϊθησθ νΠμαΐ ταῦ Ὀ6 οα]]δα ἴπ6 Αὐραυμηθηΐ οὗ {Π6 ρῥἷαγν, απὰ 
16 ἰηίθηίίοη οὗ {π6 ροεῖ, ψῇῆο, ἀἰβρεηβίης ψ ἢ τΠ6 {10 1Κ5, 

νΟ] ΡΥ 65. ἃῃαἃ ΡΕΥΒΟ Δ 165. οἵ ἢ15. τῖνα] Ρ]αυ Ισ μΐ5, Ψ}}} 

ΡῬτοάπος βοιηβίῃίηρ []] οἵ βοοά 56η586, γεΐ 1] οἵ ἔπη, δῃηᾶ ποίΐ 
αῦονο {πΠῸ σαρδοιῖίν οἱ Π15 Πθασοῦβ. “δΥα νοι 566 ΟἿΓ πηδ βίου, 
ΒἄεΙγοΙθοη, ἀϑίθερ οα {πΠῸ τοού. Ηδ Πᾶ5 ροβίβα ι15 Πεῖξ ἴο 

ΚΕΕΡ νναΐςῃ ονϑῖ Πὶ5 [δῖ ποὺ ἘΠ ΟοΙθοη, νῈΟ 15 50 Π θυ! ηρ᾽ [ΤΌΤῚ 
ἃ 5ίτδησε ἄἴβθαβθ, {πῃ6 ἀϊοδϑίϊς [νεῖ--- να τηϊρηΐς (811 [ζ 
ΡΠ 6] 1 5.115 })--ὐν ῖοἢ Κααρ Πΐπη ἀνακα αἵ πῖρῃὶ (]. 9ο), 
ἀηα ΠΠ15 Πὶβ Ππεδά νι Ἐπουρῖ5. οὗ Ἰανν-οουσία ἀηα νοίηρ- 

ΡΕΌΌΙΕ5. Βείοσε ἀδυρμί, ἄοννῃ ἴο {π6 σουτί Πα βΌθ5, δηά 
5.105 το {π6 ἀοοῖ-Ροϑβί {Π|κῈ ἃ Πἰπγρεΐ ἴο ἃ τοοῖς. Η5 οπα ἰάθα 
5. ἴπ6 σοπάεπιηδίϊοη οἵ 411 ἀοἰθηδηΐβ νῆο οοπια Ῥείογα ἢΪπῚ 

((. το). Ηΐ5 βοῃ, Βάεϊγοϊθοῃ, ἢδ5 ἰγ]6 ἃ βνεῦν τηθ8 5 ἴῸΓ ἢΪ5 

οὐγ6--- ΤΊ ΓᾺ] ϑαϑίοη, πηθαϊοαὶ δανίςθ, ραγραί 5, ̓ 5ΈΓΑ ΓΙ 08, 

Δῃα (ἢς 'ἰκ6ὸ. ὙΠῸ ἄϊδεαθα ταϑιϑίβ 411 ἰγεαϊπηθηΐῖ. 80, ἴο 

Ρτενεηΐ {ΠπῸ οἱ τπηδῃ ἔῸΠῚ Ἐβοαρίηρ᾽ ἃ Πα ΤΟΒΌΠΊ]ηρ; Π]5 [011165, 
νγῈ Πᾶνα βυσγουηαρα τῃ6 Πουβα ψ ἢ πεῖβ δηα ἃτα Κεορίηρ 

οΪοβα συδτγά.; 
Ἐπεισόδιον α΄ (11. 136-229). ΒΑεΙγο]Θοη πάθην τνα 65 

ΔΗ͂ (4115 ἴο Πὶβ 5]Ίανεβ, ἴου Πἰβ [Δί ΠΕῚ 15 {Ὑ1πρ ἃ πον τηθί Ποά 
᾿ οἴ ἐβοᾶρε. Ὅῃἢε οἱ τῆδῃ 15 566 δΠἸΘΥΡΊηΡ᾽ ΠΙῸΠῚ {Π6 ΟΠ ΠΊΠΘΥ ; 
ἀηα, [Π15 Ἔχὶς θεϊηρ οἱοβαά ν τ ἃ ννεϊρῃϊεα Ὀθοαγά, Πα {165 ἴοὸ 
ἰἸηάπος Πὶ5. βοῇ, Ὀγ βνεῖν [οστὴ οὗ [ἢγεδΐ ἀπα θηϊγεαίν, ἴο Ἰεὶ 
Βϊπη ΡῸ Τοσίἢ δηά Ἰοῖη 15 [6]]ονν -ἀἰσαβίβ, ννῃο ψν}}} 6 ἐχρεοῖ- 
ἴῃ ἰπλ. Βυΐ ΠΙ5 ΡγδυεΥβ. ἃ. 811} ἴὴ νὰϊῆ. ΤΠδη ΠΕ ΡΪαν5 
ἃ ΟΡ {ΓΠΟΪΚ, ἀπ αἰεπηρίβ ἴο Ρᾷ55 [πτουῦρ {Π6 ἀοοτνναν, 
οἸἸηρίηρ θαπθδίῃ τΠς ὈΕΙ]Υ οὗ δῇ 855, Ὁ. ννὰν οἵ ραγοάν!ηρ [Π6 

Ἔχρίοῖ οἵ Οανϑβεὺβ ἴθ {πΠῸὸ σανε οὗ Ῥοϊυρἤμοηλαβ (]. 177)- 
ἘΔΠΙπσ ἴῃ {Π15 ρίδη, ῬΒΙοοίθοη 15 ἀσίνεη Ὀδοῖκ ᾿πίο 1Π6 
Πουσα, Ψ Ὦ1ΠῸ Βάεγοίθοη ἀπά {μ8 5ϊανεβ Ὀδιτοδάβ {πΠῸ βη- 
{τ Πς66, Δ Πα νναϊξ ἴοσ [6 αὐγῖναὶ οὗ {Π6 ἀϊοαϑίβ, γνο ᾶἀὺθ 50 Ὑ6 

ἴο αἰἰεπιρί ἃ ΓΈ56 6. 
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Πάροδος Χοροῦ (11. 230-316). Ἐπίεογ {π6ὸ (Ποῖ οὗ οἱά 
Τῆ6Π, ἀγαθά ἴο τερύθβδεηΐ ὅαβρϑ, ψΠ 5] ΠΥ νναὶδίβ δηά 

Ἐχαρροσαίθα βιίηρθ. ὙΠῸ ἸΙΡμς 15. 5111 νϑῦγ [αϊπῖ, δπα 1{ῃ6 
τοαάβ δῖξ ΧΤΠΪΓΥ ; δηά {πε οἱά πΊθῃ, ἃ5 {πεὺ Ποιυηάοῦ ἰπ {ΠῸ 
τη, τα Προ οἡ {Π6]Γ νὰν ὈΥ ῬΟΥ5. σδύγυηρ ἸΔΠζΟΓΠ5. 
ὙΠΕΡ τα ΠΟΥ ΠΡ ΟἹ, 50 845 ποΐ ἴο 6 ἰαΐθ ἴπ τθδοῃὶηρ {Π6 
Τιανν-οουτγίβ, νυ ΙΓΠΟΥ {ΠΕ ΙΓ ρΡαΐσοη ΟἸθοη Πὰ5 β πη θα {Π6 πὶ 
ἴο {τΥ ἴῃ6 οαβ6 οἵ [Δ οΠ65 (]. 240). 50 {πεν ἱἰγυᾶρε δ᾽οηρ, 

Θ,ΌΤΉ]Ϊηρ᾽ αἴ {Π6 να ῖ ΠΟΥ ἃ Πα ῬΘον 5} Ί {Π6. θογ5, {Π] ΠῈΥ 
τοασῇ ΒΑ ΕΙγ οΙθοπ5 Ποιιθθ, αημα ἀγα ϑυγρυβαα τοί ἴο Ππά {Π6 
ΟΙά πιὰῃ τοαᾶν δαπᾶ νναϊτηρ ἔογ {Ππ6πΔ. ϑ0ΠΊ6. 1Ππ655 ΟΥὐἁ 
δοοϊάδηξ πλιδὲ μαννα ἀοίαϊπθα πῖπ Ἐ! Ῥεσπᾶρϑ {Π6 πηϊογίππδίβ 
δοσα [4] οὗ τὴς ἀείεηδηΐ γεϑίοσγάαδν (]. 284) μα [τον ΠΙΤῚ 
ἰπΐο ἃ ἔδνεσ '" ὙΠῸ ῬοΥυ5 Ἅσῆοοβε {Π15 ΠΏ] ΠΟΥ πιοπΊαηΐ ἴο ἀκ 

ΤΟΥ 4 ρτθβεηΐ οὗ ἤσϑβ ; Ραΐ {πον δῖα 5ΠΑΥΡΙΥ ταϊθα ἔου {ΠΕ ῚΓ 
οχίσανασαηΐ ἰάθαϑ, ΔΠ4 ἃ σταπυϊηδα {παῖ {Π6ῚΓ [ἈΠ ῖ5 ἀ6- 
Ῥεπα ἴοσ {ΠΕ ῚΓ Πνιηρ οὐ {Π6 1γ66-Ο00] ἔξα ἔου αἰίθπάδηοθ δἱ 
Ο(ουτί, ἀπᾶ {παΐ {ΠῸῪ Ππα 1 Πασά Θπουρἢ ἴο τηακα Ῥοίῃ επᾶς 
τηθδεΐ, αδηᾶ σεῖ [ῃ6 Πϑο}ββασθβ οὗ 116. 

᾿Ἐπεισόδιον β' (11. 317--τοοϑ). ῬΠΙΟΟΙΘοη ΠδδΥ5 Π15 σοτηταθϑ 

ΠΑ] ηρ᾽ ΗΪπη, Βπξ Π6 σαπηοίΐ σοΠΊ6 ουΐξ ἀηα 1οἷη Ποῖ. Ηδ (8115 
ἄοννη οὐγθ65 οἡ Πὶβ οὐ Πεδά ἴῃ ἢὶβθ ὈΠΥΘΑΒΟΠΙΏΡ ΔΗΡΈΓ. 
ν 5ῃουά με θὲ Κερί ἴῃ ἀυσζαησα νη] } ὍΤΠΘ ΠΠ6 ἴῃ τῃς 
Οουτγίβ 15 τ[ῃ6 οὐἱν [6 ἔοσ Πἰπὶ (1. 3490)} Δ ατίοιιβ σι σ 5.10 1}5 
ῸΓ 5 Ἔϑᾶρε δῖα πιαάβ; Ῥεΐ αἱ ἰαϑδὲ ΠῈ βιἼσθθαάβ ἴῃ σαν ησ 
ἘΠΤΟῸΡῊ {πΠ6 πεῖ, απᾶ 15 1π5ῖ ᾿ἰθεϊηρ ΠΙΠΊ561 ἄοννῃ {ΤΌΤ 
ἃ ψΙΠηάονν, δου σου πΊ Πα Ἰηρ ΠΙΠΊ561 το {ΠῸ σάτα οὗ [Π6 Πϑῖὸ 

Τγσ5, πα ΔΥΥΔηΡΙηΡ ΤΟΥ Πα Ῥυτὶαὶ, ἴῃ σα56 οὗ δοοϊάθηΐ, 
Ῥαπθαῖῃ {Π6 τα]]Πηρ οὗ [Π6 οσουτί. Βα ἴπ6 δανεβ να κα ὉΡ 
Δη4 Πα]6 Πῖπη ῬδΟΚ ἀραϊη (1. 309). ΤὴΘ Δ αβρ- οΠοστι5. ΠΟ 
ἄγαν {ΠΕῚΓ βίϊηρβ απ δἰίδοῖκ {Π6 βἴανεβ, ηο ταϑὶβί {Π6ΠῈ 50 
ΒΆΠΔΠΕΪν ἐπαΐ αἱ Ιαϑὲ {ΠπῸὸ δ αβρϑ δἵβ ἔδι Υ]ν 5πιοϊτοα ουὖὐδ δά 

ἀτίνθη Ποτὰ [Π6 Ποι56, ργοϊθϑδίϊηρ [παΐ [Π6 ουΐγαρα 15 ἃ Οἰθδῦ 
ςα56 οὗ “σοηβρίγασγ" δηᾶ “ἰγσαηηγ᾽: μας ΒάδΙγοθοη 15 
ἃ ἰγδίτου δηά ἃ ραγίϊϑβαη οἵ Βγαβίδϑ, ἴοσ ἢ. ΠΟΙῈ ἀρρϑατῖς- 

8ΔΠς6 8Δη4 ΠΪ5 νεῖν ἄτγεϑβ θείοκεη ϑραγίδῃ ρσοο] νι 65 (]. 457)! 
.Α5 ἰου {πῃ σῇαγρα οὗ ἰγγαηηγυ, τοϊογί5 Βα] γοίβοη, ἡ {Παΐ σοα5 
ἔου {π|6 πονναάδυϑ : ἴξ 15 ἃ σμαῦρα σοῃβίδημυ Ὀσουρῃς οα [ἴῃ 6 

Ὀ 



ΧΥΠΙ 75:8 ἩγΑ4.5}5. 

ΝΟΥ 5Π4]] ονγαβί ρσείοχίθ᾽ (1. 5σο7). Αἱ Ἰαϑί, (6 ἀϊβραίε Ἐ6- 
ὕνεεη (6 {ἈΠῈ δηᾶ {πῸ6 βοὴ 5 ἴο Ὀ6 βρη 64 ἴο 1Π6 
ἀεοϊβίοη οἵ ἴπ6 Ὁ βοσὰβ απὰ {πὸ δυάϊθηςς (1. 521). ῬΕΠΟΟΙεοη 
5 ἴο 5ῃον {Παὶ ῃς ἀϊςαϑβιβ οἰῆςα 15 1πΠ6 τηοβί βρίεπα!ά πὰ 

τοπιπϑταῖϊνε Δρροϊηίπηθηΐ ἴῃ {Π6 νου] ; απὰ Βδε γο]θοη 15 
ἴο Ρζονε [5 βπιρίϊπθϑβ. ΒάβνοΙθοη νν1}1 κα ποίθϑ 85 {Ππ6 
ἀἰϊδουββίοη ργοςσθθάβ (1. 537). ὙΠ 15 {πΠ6 σβηΐγαὶ ροϊπί οὗ 
1Π6 ρίαγ. ῬΒΙΟοΙθοη Ορθηβ {πῸ οα56: 6 Πδ5 ἴο ἀθιηοηβίγαϊα 

ἴῃ Ροννεῖβ δη4 {Πς ρ᾽βάβαγεβ οὗ [ῃς αἸσαββ 16. ΕἸγϑί ΠΟΥ 
ϑταμα 1 15 ἴο ᾿Ἰἰβίβῃ ἴο {πΠ6 Ῥτόσηῖβεβ ἀπά δηίγθδίιοβ οὗ ΠΙΡῊ 

Οἴοεῖβ. οὗ βίαίβ, αὐταϊσῃεα οὐ ἃ μαῦρα οἵ ρεουϊδίίοη ἀπά 
τη κηρ 581 το [ῃς ἀἸςαβίβ ἴο βεοῦσα {ΠΕ δοαυτ41!} «“ΎὙΠΘη 

Ἰοοῖκ,᾿ με 5αγ5, “αἱ [ἴῃς ςοοἹ, ᾿ΓΓΕΘΡΟΏΒ1 016. αν ἴῃ γΒΙΟἢ γα 
ἄἴβροβε οὔ πε παπᾶ οἵ δῇ Πείγεβϑβ, 'ῃ ἀδβἤδπος οὗ μού ἐδ πευβ 
ΜΝ]. Νὸ οπα οδῃ 68]] ουσ ἀβοϊβίοη ἴῃ φαδβίίϊοη. ΠΕ η να 
ΔΥΘ ἴῃ βϑθϑϑίοῃ, πον ΟἸθοη {Π6 ἀεηηαρόρια ἢδίίουβ τ5} Απά 
ΘΠ 1 σΟπηῈ ΠοΙηθ ὈΠΏΡΊΩΡ ΠΥ ἴβξαε ὙΠ Π π|6, ΠΟ ΤΩ 

ἀδαρῃίου ρ]165 τὴθ ἢ ΚΙβθῈ5 δηα ΠΥ 6 νΠ «ΔΙ ηΈ165 ! 
Ζειιθ βχθύοϊβεθ ΠῸ 5110} βονευθιβη  ἃ5 ΟἸΓΒ ἢ {Π6 ΤΊΟ πηθῃ 
ΤῈ [οΥγΠεα δὲ ουσ ΡονΕΥ ; δηα Ὑ011, ΤΥ 500, ἅ1Γ6 πιοβί οὗ 4]} 
αἴταϊα οὗ πι6, ν Ώ16 1 οατα ποῖ ομα ὉΠ δουξ νοι (]. 630). 

ΊΠεη ΒαεΙγοίθοη ἐχρουπηάβ 15 νίαν ; “ΤῊδ ἀἰϊςαβίβ ἔες; 
ἢς σοηίεηά5, “15. ἃ Ρδ] σν Ριτὰης6. ΝΥ, 1 γοι δάά ἰοὸ {Π6 
{θαΐς Ραϊα ἴῃ Ὀγ {Π6 411165 {Πῃ6 ἀπηουηΐ οὗ {Π6 Ἰπίεγηδὶ] ἴαχε5, 
γοι τεαοἢ ἃ ἰοίδὶ οὗ ποὶ 1655 {Πδῃ 2,οοὺ ἰα]θηΐβ. ὙνΠοσθαβ, 1 

γοιῖι ἴα Κα {Π6 πηαχὶπλ πὶ ΠΌΤΊ ΠΟΥ οὗ ἀἸςαβίβ (ν1Ζ. 6,ΟΟΟ) 5:{ΠἸηῸ 
“ΟΠ ΘΥΘΙΥ ΡΟΒ51016 Οσσαβίοη Πγουρπουΐ {Π6 γε αῦ, νοι ν}1}} Ππα 

{πατ {Π6 γγῇο!θ ραυπηθεηΐ πηδάς ἴο {π6πὶ ἄοαβ5 ποί δχοθϑά 150 
τα] Θηἰ5---ποῖ οὴα {Π᾿τίθθητ ἢ ρᾶτί οὗ {πΠ6 ΠΟΘ τονθηῖα οὗ [Π6 
ϑίαϊα (1. 664). “ΝΥ Βαϊ Ῥεοοιῃδβ οὗ {Π6 ταϑί δ᾽ δϑῖβ ΡΗῃΠΟΟΙΘοη. 

“ΤΠ ἀεπηαροριθβ δηα [πε ογαίουβ Η]] {ΠΕ ῚΓ ροοϊκεῖβ ἔτοπι ἴ{,᾽ 
ΤΕΡ]1Ὲ5 15 50}, " δηά γοῖι 8.6 σθα]]ν ἴῃ 5] αν ΕΥΎ ἴο {Π6π|, νΠ116 
γοιῦι {ΠῚΠΚ {Παΐ γοιῦ ΔΥῸ Ἔχ  ϑιηρ᾽ ΒΌΡΙΟΠῚΘ. Δα Ποιγ. ΤΉΘ56 
ἀεΙηΑΡΌρΡια5 οχίοσί Ὀ]ΔΟΚ- 411 τῸπλ τῃς 411165, {ΠΡ θη πη ἢ 
Ἰῃΐο βΊνιηρ {Π6 ΠῚ ὈΤΙΡ65 ; ΨΏ16 γου, ννῆο β5ρεηΐ γουτ βίγεησ 
ΠρΒεϊηρ ἴοσ {π6 ϑίαϊβ, σα Παγάϊν σεὲ πούς ἰπδη ἀτν Ὀταδά 
ΤΟΥ γουγ ἰοοά, [Ιῃ {πῸ Τανν-οουγίϑ [Π6 βαπλα βοτί οἵ Ἵπθαίηρὶ 
8065 οη, ἴῃς δάνοςαίεβ ἀῃὰ (ἢς ργβϑι ἀϊηρ τηδριϑίγαϊα βθογει ν᾽ 
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προροιαἰησ ἢ τὴς ἀοφίοπάδηίβ, απ βῃατίηρ [Π6 ὈΤΙθ65 {ΠῸνῪ 
ἔογος ἔγοπὶ πηι. [Ι{ 5 {π6 Ρο ον οὗ τῃ6 ἀδιημαροριιθ5 {Πδΐ 
γοι 5ῃου]α θ6 Κορί ἴῃ ρονοτσίν (1. 702) ; 50 {παΐ γοιῖι 5ῃοιὰ 8 
[εὰ ἴτοπι {ΠῸὶΓ Παηά5, ἀπα ἴακα γουτ σὰς ἔτοτῃ πο. Νον 1 

{Πὰν ννοσα ἴο ἰὰν ἴῃ6 δαϑὺ ἀπίν οὐ {πῸ6ὶ {πουβαηα {{ἸΡ αἴδΥν 

οἰτἶἰα5. οὗ βϑυρροσγίίηρ ὑννθηῖυ τῆθῃ δᾶςῃ, ἱννοηῖν ἐπουβαπα οὗ 
ΟἿ ΟἸ ΓΙ ΖΘ 5 νου] ᾿να ἴῃ βαβα δηά οσοπιίοτί. Βαΐ [6 ΡΓΟΠΊ565 
οὗ [ῃ6. ἀεπηαροσιιθβ ΔΙῸ ΝΕΥΥ ἰαῦσο, δηα {ΠΕῚΓ Ροϑυξουμηδησα 

ΡΙΌΒΙΥ 51|4}1. ὈΓΟΡ, ΠΥ [δῖ Ποσ, γΟυγ [ΟΠ 5} ἔοππΠ655 ΤΟΥ 
τῆς Τιανν-οουγίβ, ἀπ νοι 5Π4]1] πᾶνε δηντῃηρ νοι απον 
(1. σ24). ὙΠῸ ΟΠοσιι5. αἴα 50 πιονβά Ὀγν {πΠ656 δύριτηδηΐβ {Πδΐ 

{πον ορα ῬΒΠΟΟΙΘοη Ψ}1}} σῖνα νὰν. Βαΐξ 411 {ΠΕ6ῚΓ σουη56] 
ΟὨΪν δα ά5 ἤι6] ἴο {μ6 ἤτγα : με νου]Ἱᾶ στϑίμοσ αἴ {Πδη ἔογεσο 
ΠΪ5. Ὀιβίηθ55 ἃ5 αϊσαβί (1. χγ63)} ὙΠεη Βα γοΙθοη ΠΕΠΊΟΙΓΒ 

Β15 ἔδίΠοὺ ὈΥ Ρτοροβίηρ ἴο δισδηρα ἃ ἀοπιδϑίϊς Τιανντ-σουτζί, 

Δη4 ἴο δηϊογίαϊη ὨΪΠῚ ννἹΓἢ ἃ {Π14] ἴῃ ΠῚ5 ον Ποπηθ. Δεῖ ου[ 

ἄτν, ςο]4 οὐ Ποῖ, ἢ νν}}} ΒῈ 40]6 ἴο σοπάιπος [Π6 ρτοσθεάϊηρϑ 
αἱ Π15. 6α56, ἢ ἃ Ὀαβίη οἵ στιιθὶ δἱ ἢϊ5 δἱάθ δηά ἃ σοὺκ ἴο 

ΚΕαΡ Πῖπὶ ἀνναῖκθ, ἀπ Π6 5Π4}} παν ἢ15 Ὑασι Αγ ἔεξα αἱ {ΠῸ 
ἐηά οὗ {ῃς 5ἰησ. ΑἹΙ {π6 {υσηϊίατε οὗ τη6 (ουτί 5411 θὲ 
τερτοάαςεά ---ἰῃς ρΡιοίατε οὗ Τγοιβ, (Π6 σα]Πησϑ, (Π6 55. οὗ 
οα565, ΝΟ ΠΡ- ΠΤ 5, ΟΙΘΡ συ ἀτα--- ονευγίμιησ ἄοννῃ ἴο {πΠῸ ᾿εαβί 
ἀείδι]} (1. 825). 16 ῬΒΙΟΟΙθοη Πὰ5 ἰεῖς {πε βίαρε ἴο ἢηά 
βοιηθίϊηρ {Πδΐ πᾶν 56 να 85 ἃ " γα] ηρ,᾿ ΧΔΏΓΗΙα5 ἈΡΡΘΔΙΒ αἵ 

{Π6 ποιιβα ἄοοῦ, σοπηρ] αἰηϊηρ οὗ [ῃ6 {ΠΙΘνΊ5} ννᾶγ5 οἵ {π6 ἄορ 
}1αὖες. ὙΠῸ νοῖν τπίηρ ἔου {Π15 ποὺνν Ἡοπιο- (οαστε ! ΒάεΙγ- 
οἸθοη δοῖβ 45 ρτεϑιἀθηΐ, ῬΗΠΟΟΙθοη ἴδε 5. βεαΐ ψ ἢ {Π6 
5ΤΌΕ] αἱ 15 546, δηᾶ {ῃ6 {{14] θερΊηβ (1. οοδ). ΤῊΘ ργοβεαοιζοῦ 
πτ-ὰ Πορ οπι Ογάαίμοῃ, {πΠς ἀδπια ἰο νη ϊο ἢ ΟἸδοπ Ρεϊοηρσοά 
-τ-ἰ5 τερτεβϑθηϊοα ᾿. Χαπίῃϊαβ, πο ΟρΘη5 {ΠῸ σαβ6. ῬΒΠ]οοΙθοη 
μὰ5. αἰγθαν τηδᾶθ τπρ ΠῚ5 πηϊηά ἴο σοπάσδτηη {π6 ἀεξεπάδηϊ, 
ΑΚ Χδηΐῃϊαβ Ἀρρθαῦβ ἴου {ῃ6 Ὁγάδιίμοηϊδη ορ, 50 Βάβ᾽νοθοη 
Ταριθβθηΐβ 1065 ἴῃ {πῸ {γ4]. Ηδ β5ρβαῖκβ ἴο Πὶβ ἍἽσμαγδοίαθυ, 
Ῥτηρ5 ἐογννασαά ΠΝ ΡῈ ρ5 νν Εἰ ππροτίηρ απ νη ηρ, αηα τηλΚα5 
ΒΌΘΗ ἃ ἴοι ῃῖηρ ἈρΡΡΘΑ] {παὶ ῬΆΠ]ΟοΙεοη 15 αἰπιοϑὲ τηονϑά ἴο 
ἴβατβ, ἀπά 15. ΟὈΠρεα το αἰ θαΐα Ηἰβ Ἔπηοίΐοη ἴο {ΠῸ6 Πεαΐ οὗ 
1Πη6 βοδ]άϊηρ σσύπεὶ (1. 984). Αἴοῦ {Π6 {τἴ84] ῬΒΠΟΟΙΘοσ τῖβα5 
ἴο τροογά Πὶβ σοπἀεπηηδίοσυ νοίθ, Ὀθὰας Βα δ᾽ γοΙθοη πηϑβαβ 

2 



ΧΧ ΤΗ͂Σ ἢ») 45}5. 

ἮΙπη Δη4 ἰαῖκος Πϊπὶ ἴο (Π6 ψτοηρ τ, 50΄ἐπαΐί Τὰ 65 15 
Δοασα64, ἴο {Π6 ΠΟΙΤΟΥ ἀηα ἀἰβηηαν οὗ {π6 οἱ τηδῃ, γῇ. 
ῬΓΑγ5. ἤδάνθῃ ἴο ραζάοῃ ΠΙπΠὶ Ὸσ (Π15 οἤξηῃςς ἱπνο ΤΑ ΠΥ 
Ποτητηϊ 64. 

Παράβασις Χοροῦ (1]. Τοο9--1121). [π [ῃς κομμάτιον (]]. Τοοο9-- 

1014), {πΠ6 ΟΒοῦτ5 ῬΈβρθαῖ [Π6 οἷοβα αἰϊεηζίοη οὔ Πα δπάϊθησα. 
Ιῃ {πΠ6 Ῥδγαθαβὶ5 ῬΓΌΡΕΙ (11. 101 5-1ἸΟ 50), {π6 (οΥΥΡ ΔΘ ι5 
5ΡΘΔΚ5 ἴῃ {Π6 Πδᾶηη6 οὗ {πΠ6 δαΠοΥ οὗ 1Π6 Ό]αγν, σοτησηθη την 
Ὧ15 πιοάοϑδίυ δηα Πποπεβϑίυ. Ηδξ ἢδ5 αἱνναγβ Καρί {π6 Ῥεϑί 
᾿πίοταβίβ οἵ {πὸ ΑἸ Παηΐαπ ρορυϊασα ἴῃ νίαν, ΒΘ ΠΟΥ Πα ρτο- 
ἀπορά ρΡ]αγϑ ἴπ ΟἴΠΕῚ τη6 η᾽5 ΠΑΠΊ65 ΟΥ̓ Ϊῃ 5 οὔ. Ηδ Π85 
αἰννανϑδ σίνεη {πῸ δπάϊθηοε ϑβοιηδί μη νου Παατίηρ, δηά 
ΠΘΙΓΠΟΥΙ ἔδδυ ΠΟΙΓ ἴανοιτ ανοῦ ργανεηίθα ἢΪϊπὶ ἔτΌτ αἰίδοκιηρ 
1ῃ6 ναῖε. [16 Ἡδγᾶςῖεβ ἢ Πδα ιτἰϑεὰ ἢ15 ϑίσθεηρίῃ ἴῃ 
τι ἀὴρ {Π6 ἰαπα οὗ πηοηβίευβ δη4 6ν]] ᾿ΠΠἤμπθης65---Θ ἢ ἃ5 

ΟΙεοη; ἴΠ6 βυςορμαηΐβ, ἴῃς βορῃηϊβίθ, δπα οἵμεὺ ρεϑίβ. Βαΐ 
411 1ῃ15 Βεπεῆσεηςα παᾶ θθεη πηδὶ Ὀγ ᾿ησταιίπᾶρθ, ὙΠῸ νεῖν 
Ῥαβὲ ρίαν Πα ὄἜνεῖ ντοίε-- -“τπῃς (ἸἹοια5᾽---παά ψοη πειί που {Π6 
ἢγβί ΠΟΥ [ῃ6 βεςοπά Ὀυ1ΖῈ ; ἰοῦ {π6ὸ Αἰπδηΐϊδηβ Πα [4116 ἴὸ 
ΔΡΡ.τβοϊαΐα {Π6 πονϑ] τε ΙΓ ΒΟ Πα Παά βουρῃξ ἴο δηζεγίαιπ 

πηι. δεῖ ννῖβα τηθη ψνΟμ]α {ΠῚΠΚ ἤοης ἰῃ6 ψοῦβα οἱ ΠΙΠπὶ 
ΟΥ ΠῚ5 α]υτ. [Ιῃ τΠ6 Πνῖγος ΟΥ Μακρόν (1]. 1051-1059), 
1Π6. ροβί οοιμη56]5 {ΠῈπὶ ἴο ἰτΓδαβαῦα θρΡ {πΠ6 ᾿πνοηίοηβ οὗ 
Τη6η. οὗ σξηῖ5, απ 50 ἴο ψ]η (ΟΥ̓ {ποι ϑεῖναβ (πῃ τεραΐαδίοη 
οὗ φορά ἰαβίθβ. Ι͂᾿ {πῃ6 Στροφή (11. τούόο-1ο070) {πΠ6 ΟΠΒοσι5 
τεστεὶ {ΠΕῚΓ οΟΪά ρὲ δηᾷάᾶ ᾿νθακηθϑθα: θαΐ ΠΟΠΟΌΓΑΡΪα ἀρὰ 

15 ἔτ Ὀαίίευ {παη 1Π6 ἸΠΧΌΤΥ ἀηα Ἐβεηηίηδον οὗ ἴΠ6 τίβϑίησ 
σοηρϑύδίίοη ἢ ὙΠῸ ᾿Επίρρημα (11. 1071-1Ο90) σοηίαϊ!η5 Δ δχ- 
ΡΙαπδίϊοη οὗ ἴΠ6 ἄγαβϑβ δηα βαυϊρπηεηΐ οὗ ἰῃ6 ΟΠοσιι5. ΤΟΥ 
Βαανα Ὡϑϑιπηθα {ΠῸ σπαύδοίου οὗ Δ αβρβ 8ἃ5 ἃ σϑι ΒΟ θης6 οὗ 
{πε σταπα ἄαγνβ οἵ Μαγδαίῃοῃ δηᾶ ϑ5414Π}15, ὑνῆθη [ῃς Ῥεγβϑίδῃβ 
[εξ {Π6 ΠΡ 655 οἱ {Π611 [6ΥΓ15]6 ϑιίηρ5. ὙΠῸ βαπηα [Πουρἢς 

15 ΟΔΙΤΙΕα Οἡ ἴῃ {πε ᾿Αντιστροφή (11. Ι091--1101), γ ΠΘΓΘ {Πδΐξ 
ΘΘΠΠ]Πη6 ὈΓΆΝΕΤΥ 15 ΡΓαϊβαα ἢ τηδάθ Αἰ Πθη5 [Π6 τηϊβίγαϑβ 
οὗ 580 ΠΊΔΗΥ {ΠΡ ατῖθ5, ἀηα Ώ]Οἢ βοοσηθα βυθι]εῖ65. οὗ 
ΒΡΕΘΟἢ 8Δη4 ΡΟ] ς 4] 1Π ΤΡ 6. [ἢ {Π6 ᾿Αντεπίρρημα (]]. 1102-- 
1121) [Π6 νγναβρ ϑἢ σπδγδοίοσ 15 5Βῃονῃ ἰο Ὀὲ ἰγρίοδὶ οἵ τΠ68 
αἸοαβίβ, ῆο Ῥτοίΐεδέ ἀραϊηδί [Π6 ρύρϑθῆςα οὗ ἀγοῃεϑ ΔιΠΟη 
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ποτα, ΟὨΪΥ δαιτὶ ΠΡ ἴΠ6 βίου, δηᾷ ἄοϊηρ ποίμῖηρ ἴο ᾿ποῦθαβα 
ἴϊ. 1οἱ {Π656 βίϊηρ]θθ5 1165 πον σ ἰοῦο ἢ {πε αἸσαβίϊς ἴδ ! 

Ἐπεισόδιον γ΄ (11. 1122-1264). ῬὨΒΙΠΟΟΙοοη πὰ Βα οΙγοΙθοη 

ΤΘΑΡΡΘαΓ οἡ ἴπ6 βίασθε. ΒάοΙγοίθοη αἰναϑίβ Π15 ἐδίμοσ οἵ ἢΪ5 
ΟΙά, νοσῃ οἷοαῖκ, απα ρτοσθθαᾶβ ἴο δαπρ Πἰπὶ ἴῃ δη εἰθσαηΐ 
ὙΡΟΟ] 6 ͵ᾺΡ πᾶ 1,Δοραἀδθιηοηΐαη 5Π065.. ΑΠΘΥ 50πΠὴ6 τὰ- 

βἰδίαποα 6 ρειῖβ {ποπὶ οἢ, δηα ἃρθ5. {πὸ ἐαϑῃϊ μα ]Ὲ. βαϊὶ. 
ὙΠοη Π6 ἴακεβ ἃ [θββϑϑοὴ ἰῇ Ροὶθ σοηνούβαίοη, δ η4 ᾿ΘαΓη5 
μον ἴο “σαρΡ᾽ νϑῖβθϑ δηά [6]] αηθοάοίθβ. ΕδίΠοΥ δηα βοὴ [θη 
Ιδανε {πΠ6 βίαρε ἴο αἰϊεπα ἃ ἔδθϑίϊναε σαγοσδα] ἴῃ {π6 Ποῖα οὗ 

ῬΗΠΟοσίαΠΊΟΗ. 
Παράβασις ἑτέρα (1]. 126ς-1291). ὙΠ Ρατί οὗ [Π6 ΡΙαν 

Πδὰ5 ΟἿΪγ ἃ ἰοοβα σοπηθχίοη ψ ἢ {Π6 ῥτεοθάϊηρ 50 Θη68, 
ΔΙΓΠΟΌΡῊ 1 μὰ5. ἃ Ῥβϑαγίηρ οὐ {π6 εῃᾶ οἵ {πῈὸ ρίεσθ1 Τὴ 
δ Ἴγοῤλε 15 ἴα θη ἀρ ψ]Π σἱάϊου]ας οἵ τῆς Ῥαρ αΥΥ ΑΠΊγΏΪΔ5 

ἃ Πα ΗἰβΒ. ἤπο {πο παβ5: [Π6 ορῥζγήοηια σοπίαϊη85. 8ῃ αἰίδοὶς οἡ 
Αυὐζοϊηθηθβ δηα ἢϊ5 50η5: {Π6 αιόζείγοξἠε 15 νγαυτηρ. ὍΠα 
αγιέοῤίγγλοηια 15 ἃ σοηίγδάιοιοη οὗ ὑπ σαγταπέ βίοσυ {Πᾶξ {Π6 
Ῥοδὲ μαᾶᾷ Ῥεοοῖηβ τϑοοπο θα το (Ἰθοη. [{ ννὰβ ποΐ 850: μ6 

Παα Ῥεδη ἰοΐξ ἀπϑυρρογίθα Ὀγ τπῸ Πεβά]ε655 Δἰμθηΐαπ ΡΌΌ]ο ; 
ἃ Πα 50 μαᾶ θεβεὴ οὈ] ρα ἴο [θη ρουΐζα ἢ {ΠῸ6 ροννεσία] ἀδπιὰ- 
βοόρσαα. Βαΐ, ἴῃ {πε επηᾷ, ἡ τπ6 νη θτΡτορ ρῥΙαν α {Π6 νῖπα ἔαϊβε "᾿ 

Ἐπεισόδιον δ΄ (1]. 1292-1449). Χαπίῃϊαβ, πο Τα5Π65 ἴῃ 
Τα ηρ ΠΙ5 5ἰάθββ. δῃᾶ ἀδβουιθίησ ῬΠΙΟΟΙΘοη 5 ἀσπηκθη 
νἱοίθηςο, 5 Πα ΚΙν ΓΟ] οννε ἃ Ὀγ τΠ6 οἱ ά πιδη, ἴῃ {Π6 τηϊάϑί οὗ 
ἃ στον ᾷ οὗ σομπηρ]αἰπαηΐβ, ΠΟ ΠῚ Π6 Πὰ5 ᾿Π] ΓΘ ἴῃ ἢ]5. ΕΡΘΥῪ 

ΠΌΪς. Ηε ἴ5 δοοοιῃηραηϊθα Ὀγ ἃ ἢυία- σι], νΠοπὶ ΠΕ Πὰ5 
Ἰηνεῖρεα ἀνα ἴτοη {πῸὸ σιθϑίβ δ ῬΕΠοσίαπηοη 5. Ρατΐγ. 
ἌΝ ΉΠ6. ΠῈ ἴ5 Ρἰγίης Πού ΜΠ επάθαγπηθηΐβ, ΒΑ δ] γο]θοη 
ΔΡΡΘαῖβ οὔ {π6 566 η6, ταῖθϑ Π15. ἔα ΠΟΥ 5ΠΑΥΡΙΥ ἴογ σοπηάποι 
ὈΠΡΘΟΟΠΊΪηρ ἴο ΠΪ5 γεαῦβ, Δηα ἴα Κ65 [ῃ6 σῚΓ] αυναν. Μβαην 16 

ῬΗΠΟΟΙθοη δα 45 ᾿πϑαϊὲ το ᾿π͵αγγ, ἰαπτηρ [Πο56 Ποπὶ ἢ Πὰ5 
ουϊγαρεᾷ ἴῃ ΗΪ5 [011γ, {111 αἱ Ἰαδὲ Π15 5οῃ σαυτίθ5 Πίτη Οὔ οἡ ἢΪ5 
5Που]ἀοΥ5 ἰπάοοτϑ, ἴο Κορ πὶ πΌΠπι ἀοϊηρ ΓυΓΓ ΠΟΥ τη] Π]ο. 
Ιῃ ἃ 5δοῖί βοῆς, οοῃϑιϑίϊηρ οἵ ἃ σδγοῤῆς δῃὰ αγιέϊδίγοῤἠο 
(11. 1450-1473), ἴπ6 ΟΠοτα5. σοηρταία!αίϊα [Π6 οἱ τῆδῃ οἡ 

τῆς Ἄσμαγδοῖθσ ψηΪϊοἢ ΠῈ Πα5 δϑϑαπηθά, Δη4 ργαῖβα Πῖ5 500 [ὉΓ 
1η6 ψοπάουία! σμδηρα ἢ6 μὰ5 νου. 
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Ἔξοδος (11. 1474-1537). ΤῊΪ5 ἰαϑὲ βοθῆθ παϑ5 ποίῃίηρ' ἴο ἄο 
ἢ {Π6 ἀγραπηθηΐ οὗ {Π6 ΡΪαν ; ἴ τῆδὺ πᾶνε Ῥεθῃ δάάθά δ5 
ἃ Ποποθϑϑίοη ἴο {πε ἰαϑίθβ οὗ δὴ διιάϊθηςσα ΒΙΟἢ Πα νοϊρά 
1η6 “ ΟἸοιιᾶϑ᾽ 4.1. Χαπίμίας δηποῦησθα Παΐ ῬὨΙΠΟΟΙΘοη 15 
7π5ὲ σοπηηρ ουΐ, ᾿π απ αϊπρ' ΒΥ δὴ Ἔχ θ᾽ τἴοπ οὗ {πῸὸ ἄδποδβ οὗ 
ὙΠΕαβρῖβ ἰο ρύοόνα {παῖ 811 τηοάθγση ἀδηοίηρ 15 ΜΟΥ 1655. 
Ουΐ Πα ϑργίηρϑ, ΙΓ νἱοϊθπί σεβϑίαγες δηα στὰρὶ ΡΙγομαδίίεβ, 
ΔΠ 4 σΠΔ]]Θησα5 {Π6 ἴἤτεα ἀνναυῆβῃ βοηβ οὗ (αδγοίηιϊβ (ογᾺ}) ἴο 
ἃ ἀδποῖπρ'᾽ τηδίςῃ---[ἰῃς ΟΠΟΤΙ5 ΘπΠΟου ΓΑ ΡΊ ΠΡ [Π6 σΟΠΊρΡΘ ΙΟΥΒ, 
1Π1 1Π6ν 81} ἄαπος ουξ οἵ {με Οτομεβίτα ἐορείμεῦ, 5ρ᾿ ΠΗΪηΡ᾽ 
τουπη δἀηά Ηϊηρίηρ ἀρ {Ππεὶγ Ἰασβ ἴῃ τς οχίταναραηΐ δηά 

ΠΏΒΘΘΙΊΪΥ βίν]α οὗ {ΠῸ εογάακ. 

11Ὶ: 

ΤΗΕ ΤΑ ΟΟ ΕΥΘ ΑΤ ΑΤΗΕΝΞ. 

δι. ὙΤΠΟΓΘ ἰ5 50 πη ἢ {Παΐ 5 ΟΡβουσγα δηα πηοοτίαϊη ἴῃ {Π6 

Βἰβίοτν δῃηά {π6 ργοσθάμπτγα οὗ {π6ὸ Αἰμεηΐδη Τιανν-οουτίβ, δηά 
50 ΠΟΙ ΠΟΠΕΓΟνΟΥ͂ΘΥ Πα5 σαί Πουθα τουηα ἐπ βυθ]θοὶ {παᾶΐ 
ΤΩΔΗΥ͂ Οὗ {Π6 τϑϑι] 5 ν᾽ ΒΟ ἀτὰ σίνθη ἴῃ [Π6 ΓΟ] ον ησ ΘΟ, 0 5 
τηιβί θῈ τεσασα θα 85 οἠἱυ ἰβηΐαίϊνε. 

ΤἼΕ δϑίδ]Π ]5Πηπηθηΐ οὗ [Π6 ΡΟραΪαγ ἀϊσαβίθσίεβ, νῖ ἢ τοῖα 
(Η15ι. Ρ. 11. σᾶρΡ. χὶ) ννὰβ. ὉΠ ]Π]Πηρ ἴο Δ5ΒΙΡῺ ἴο δὴ δδυ]οῦ 
Ρετιοα {μδη {Π6 {{π|6 οὗ (Ἰδιβίμθηθϑ, 0 “ ἴοοΚΚκ {π6 Ρβορὶβ 
Ἰηΐο ῬδυίπεΎβ ΠΡ ᾿ (προσεταιρίζεται τὸν δῆμον Ἡ αἰ. κ. 66), πχιιϑί 

. ΤΘΑΪγ δὲ ταξειγεα τὸ {πε τεΐοιτηβ οἵ ϑοῖοῃ. 80. Ατίϑβίοι!α 
ἀεδβη εν ϑαγ5 (ΡΟ]. 2. 12. 3) ἔοικε δὲ Σόλων ἐκεῖνα μὲν 
ὑπάρχοντα πρότερον οὐ καταλῦσαι, τήν τε βουλὴν (55. τὴν ἐν 

᾿Αρείῳ πάγῳ), καὶ τὴν τῶν ἀρχῶν αἵρεσιν (55. εἰεοίίοη οὗ τηδρ]5- 
{ταἰ65), τὸν δὲ δῆμον καταστῆσαι τὰ δικαστήρια ποιήσας ἐκ 

πάντων. Βυΐ ϑ0ΙΟη νὰθ ποΐ στα ΒΘΡΟΉΒ10]6 [Ὁ (Π6 δχίγε ΠΊ6 
ἀεπηοοΥδοΥ ΠΟ τηδικοα [Π6 ἀενεὶορηηθηΐ οὗ {Πε ἀ] σαβίθυίθϑ : 
15 Ιάϑθα μδᾶ Ῥβθεη “ἴο ρῖνε 45 ΠΊΠΟΠ ΡΟΕΥ 85 ννὰβ8 5 ΟΕ] Ὺ 
ΠΕΘαΠΠ] το ἴΠ6 ΡΕΟρΙς, τὴν ἀναγκαιοτάτην ἀποδιδόναι τῷ δήμῳ 

δύναμιν (10.). ὙΠ ϑαῖὴηθ νίθνν ἰ5 ἰδ κθὴ ἴῃ τῃ6 ᾿Αθηναίων 
Πολιτεία, ἡγῇ γα (ςΑρ. 9. ὃ 5), ΔΠΠΟΠΡ [Π6 5ρεοῖδ!!ν ἀειηοογα- 
τς 4] ΕἸ πηθηΐβ ἴῃ {Π6 ταίοττηθα σοπϑβίϊ[πτοη οὗ ΘΙ η, Αὐὶ βίοις 

ποίεβ5 “τῆς τὶρῃΐ οἵ ἄρρβὰὶ 9 {πε ἀϊοαβίοσιθβ, δάάαϊηρ 
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{πδὲ, Ἴπθ Ῥόνναῦ οὗ νοϊϊπρ ἴπ τῃ6 ἀϊσαβίοσίθϑ πιαάθ {πὸ 
σοΙηΠΟη5. Πιαϑίοτβ οἵ {πΠ6 σοηϑβιατοπ᾽ : ἡ εἰς τὸ δικαστήριον 
ἔφεσις" κύριος γὰρ ὧν ὁ δῆμος τῆς ψήφου κύριος γίγνεται τῆς 

πολιτείας. ὙΠΕΙΘ νναβ, οὗ σοῦγϑθ, Δ ᾿πΠ 6 Π56 ἸΠΟΥΘαβ6 ἴῃ {ῃ6 

ΡΟ οὗ τῃ6 ἀϊςαβίθυίαβ ππάθυ ΟἸ]δἰβίμθηθβ, δηα 511} ποτα 
ἀΠάοτ Ῥοσίοϊθα  θαΐ {ποτα σὰπ 6. ΠΟ Τααβοόηδῦ]α ἀουθί {Παᾶΐ 

1Π6 ἢτϑέ ᾿ἱπϑεϊτατοη οὗ {Π6πὶ ἀδΐίθϑ θδοῖ ἴο 50] οη. 
δ 2. 7 716, φμαϊἑβεαΐζογι ἀγα γιμεητόθ7, 97 1)]εαδίσ. ὙὍΠῈ 

ΠΊΘΠΊΡΟΥ5 οὗ {πὸ Τιανν-οουσίβ νοσα οα]]16 αὶ 1Π6 ΠΕ Ύ ΠΥ δικασταί 

ΟΥ ἡλιασταί, {Π6 Ἰαΐζοτ {16 σοτηϊηρ τοπὶ ἡ Ἡλιαία, “1Π6 ΡΌ]1ς 
ἈΒΒΘΙΊΌΙΥ,᾿ ΠΊΘΔΠΪΠΡ ῬΓΟΡΕΙΥ ἴῃ6 Δ55ΘΠΊ]Θα Ρθορὶα οοη- 
βἰἀοτεά 45 δχογοϊβίησ 7εαίείαϊ Γατιοϊϊομβ, νυν ῃ116 ἐκκλησία 15 {Π6 
ΡΌΡΙΙς εἰοἐξὀογαζυο ἈΒΒΘΥ ΌΪγ. ὙΠ πᾶπια ᾿Ἡλιαία νγὰβ. 50 
564 τορορταρῃϊοα!ν ἰὼ βρεοϊν {πῈ ἰαγσαϑί οὐ πιοϑβί ἱπὶ- 
Ροτίαπε οὗ ῃ6 (ουτίβ (τὸ μέγα δικαστήριον ὅ.Π0]. δὰ Εᾳα. 
255). ΤΕΣ οτρίη οὗ ἴπΠ6 ννογτὰ 15 σίνεῃ ΡΥ π6 5.10]. οἡ 
Ψε5Ρ. 772, ἄς. 45 διὰ τὸ ἐν ὑπαιθρίῳ εἶναι καὶ ἡλίῳ βάλλεσθαι, 

8 ηἰοσργαίδίοη ΜΉΘ ῃ Ροϊηΐ5 {Ππ6 ρα ἴῃ ΚΝ 65ρ. 1]. α. ἡλιάσει 
πρὸς ἥλιον (5Ξ6ε6ε ηοία. οἡ {Π6 ρΡαϑϑασθ). Βαΐ ᾿Ἡλιαία πηι5ὲ Ὀ6 
τοίου οἰ πο] ορΊσαΙ]ν ἴο ἁλία ΟΥ ἁλίη, “ Δ5ΒΘΙΠΌΪΥ ̓; 845 [ἢ 

Ηαῖ. 1. 125 ἁλίην ἐποιήσατο. (Ρ. συναλίαζε Ατὶϑέ. Τγϑϊδί. 93. 

ΤῊΘ ἀϊςαβίβ γεγο ἴα καη ἔτοην {Π6 Ῥοάν οὗ {Π6 οἰ ΖΘ 5, ΔΠν ΟΠ6 
Ὀαῖηρσ᾽ ΕΠΠΡΊΡ]6 [οΥ ἐπα οἵδος ῆο ννὰθ5 ονεὺ {ΠΙ συ γ θα 5 οὗ ἀρ6, 

Δα γῆὴο Παά ποί ἰοτίεϊε ἢϊ5 εἰνὶς τρμίβ . ὙΠα νῖονν {Παΐ 
Πὰ5 θβθὴ ΡΈΠΟΓΑΙΥ Κη ἀροιξ ἰῃ6 ἀρροϊπίπηθης οἵ {πῸ 
αἰςαϑβίβ 15 {Παΐ νεῖν ὑ6ΔΥ {Π6ΓῸ ννὰ5 ἃ ἀγανηρ οὗ Ἰοΐβ οσυ {πὸ 
Ρυγροβα οὗ ρτγον! ἀΐηρ ἃ Ῥοᾶάν οἵ ὄ,οοο οἰζίζεηβ ἴοσυ πάϊς] 4] 

ῬΌΓΡΟΒΘΒ ; ΘΟ ἢ {{1|06 ἔπση]5ηϊησ όοο. Οαΐ οἴ {Π656 ὅ,οοο γγετα 

[ουτηθα 10 ββοίίοηβ οὗ 5οο, {Π6 τοδὶ ηἰ πρὶ ΤΟΟΟ θοϊηρ τοϑοτνεά 
ἴο ΞΒΌΡΡΙΥ νϑοδηοῖεβ. ΤῊϊ5 νον μὰ Ὀδθη σοπιραίθα ὈΥ 

ΕτβηΚΕΙ, νν πο Το]θοῖ5 {πΠῸ6 Ιᾶδα οὗ 4 ἢχϑα πυροῦ οὗ 6,ΟοΟΟ, 

ΒιρρΡοϑίηρ {παΐ {Π6 δηπιαὶ [|Ϊϑῖ, θῈ 1 ΤῆΟΓῈ ΟΥ̓ 1655, ννὰ5 πηδς 

ἘΡ ἔΤΌΠῚ 8}} 6] 15 10]6 πα αι }1ῆ 6 4 ΟἸΕΙΖΕ 5, ννΠῸ ὑνογα 8016 ἀπά 
ὙΠ Πρ ἴο σαῖνθ. Τακίηρ 2Οο,ΟΟΟ 85 γαργθϑθηςηρ {ῃΠ6 ἀνεσαρα 

ΠΌΠΟΙ οἵ Αἰπεπίδη οἰτΖθηβ ἢ δῃ ἀνδί]α]6 ἰοία] οἵ ὅ;οοο 

1 Δικάζειν δ᾽ ἔξεστιν τοῖς ὑπὲρ λ΄’ ἔτη γεγονόσιν, ὅσοι αὐτῶν μὴ 

ὀφείλουσιν τῷ δημοσίῳ ἣ ἄτιμοί εἰσιν Ατίξίοι. Κδ5ρ. ΑἸΒεη. ο. 63. 



χχὶν 72ΖῈ ἢ7άΆ4.}ς. 

νου] Πᾶνα ἰο ΡῈ τεάμπορα Ὀ. νοῦν ἰασρα βιίγαοίίοηβ, Κα 
τη ννΠΠαγανν 411 ἔΠο586 νῆΟ νοῦ πη άοΥ ἘΠΙΓΥ γϑατβ οἴ ἂρ; 
41} ὴῸ ννεύθ 1Π6]15 1016 ΤῸ ΟΠΕΟΙ Τραβοηβ; 8411 ψῆο ψεῖα 
ΘηραρΡΘα ἴῃ ΡΌΡ]Π1Ο {πποί]οη5---50. τιστηθσοιβ ἴῃ τῃΠ6 ΑἸΠΘηϊδη 
ἀδιηοοῦδου --- 500 85 βουλευταί, διαιτηταί, ἀγορανόμοι, στρατηγοί, 
᾿Αρειοπαγῖται, οἱ ἕνδεκα, ἕο. Δα πηιϑί 4150 Ἔεχοερί ἃ ςοπϑίἀογ- 

4016 Ῥοάγ οἵ ἴποβα ψηο ᾿ϊνεα ἴῃ {πΠ6 οαἸγηρ ἀδπηθ5, ν ΠΘτα 
ἃ 5οσί οἵ ρει βεϑϑίοῃβ [ΟΥ̓ ἰοσαὶ ΡυγΡοΟβαβ ννὰ85 πε. Αραΐίῃ, 
1ῃ6 Ττυγ8] Ρορα]αίίοη Πα {|| ἰαβδίς ἔοσ 1π|6ὸ ἴπ {π6 Τιὰν- 
σουγίθ᾽; {ῃ6 τσ νο]πηΐα ν ΔΡβθηϊθα. ἐποτηβοῖνεβ ; ΠΟΥ, 
σου] {Πο56 ΠΟ ᾿νε Ὅν τηδῆμ8] ἰαρουῦγ Πᾶνα δῇοτσγαβα ἴοὸ 

56ΓνῈ ΤΟΡΊΠΔΓΙΪΥ ; δ δὴν ταῖβ, μοί θϑίοτγα {πῸ6 1πϑι το οὗ {Π6 
μισθὸς δικαστικός (566 πῇ. ὃ 7), ΠΟ Π ννὰ5. ΒΑταΪν βυβῆοϊεηΐ ἴο 
ΚΘΕΡ ἃ τῆδῃ δΔη4α ἢΪβ5 [8 Π|1}0. ὍΤΠδ τηδ]ου!ν οὐ αἰ σαβίβ νΕΥα 
οἸΑ δηά ᾿πῆγπλ. ὙΠ6βα ϑα γί] 5 Δ.6 50 σοηβι θυ] ἐπαΐὶ 

ἴι 15 αἰῆσα]ς ἴο ᾿πηαρὶηθ 500} ἃ ἰαῦρα ρτιοροχίίοη οὗ {ῃ6 

ΡΟΡυΪαοθ, 85 νου 6 ταργεβεηίθα ὈΥ ὅϑ,οοο, Ρευπη  Π ΠΥ 
ἈΝ ΔΙΙΔΌ]Ὲ ΤΟΥ {Π6 ϑδεύνιοα οὗ ἴῃς 1ανντοουγίβ. Αραϊηβί {Π658 

ΟὈ]ΘοίΙοη5. πλιδί θὲ δεῖ [ἴΠ6 νεῖν ἀδῆμῃιε ϑβἰδίεπηεηΐς ἡγῇ 
Ατὶβίορμαηθβ ρεῖβ ἰηΐο {Π6 τηοσῖῃ οἵ ΒΑΕ] γοϊθοη (Ν᾽ 65Ρ. 661), 
ὙΠΟ τοίου ἴο ἰῃε μισθὸς τοῖσι δικασταῖς ἐνιαυτοῦ | ἕξ χιλιάσιν, 

κοὔπω πλείους ἐν τῇ χώρᾳ κατένασθεν. Απᾶ Απάοοϊάεβ ἴῃ ἢ]5 

ΒΡΘΘΟἢ ἦα Μγϑίοτιβ (17 ἅ. Ρ. 51), ἀε]!νεγεα ἀροὰξ ἔνεηΐν 
γο δ 5. δἰζοσ {πῸὸ ρεγουμηδηςα οὗ {Π6 Νναβρ5, 5ρΡ6 85 οἵ ϑρει- 
ΒΙΡΡιι5. μανίηρ βίοοά ἢΐ5 {τ|ἃ] ἐν ἑξακισχιλίοις ᾿Αθηναίων, καὶ 
μετέλαβε δικαστῶν τοσούτων οὐδὲ διακοσίας ψήφους. ΝοΥ, ἴἴ 

ἸΉΙΡΏΣ ΤῈ βαϊά, 15. {Π15 ἰαῦρε ὨΠΠΏΡΟΙΓ ΠΠΡΓΟΡΑΌ]α ἴῃ 1156], 
ΤΟΥ αἱ {π6 {{π|6 οὗ {π6 ργοάαοίίοη οἵ {πΠῸ “ αβρϑ᾿᾽ {π6 ροραϊα- 

το οὗ Αἴῆθηβ ψὰθ ῬΧΥΟΌΆΡΙΥ ΠΘΔΥΕΥ 30,ΟΟῸ ἴδῃ 20,0ΟΟ, 

80 {Πα ὅψοοο ννοι]Ἱὰ ποῖ ταρῦθϑαπὶ 50 αἰβργοροσίοηδίο! 
Ἰασρα ἃ ἔγαδοίίοη : οὐ {Π6 οἴμεσ μαῃά 1ἴ πηϊρῃΐ 6 τερ] δά 
{Πα {πΠ6 αν! άθηςς οὗ Ατὐ᾽βϑίορῃαῃθϑβ 15 ποῖ σοποϊαβῖνα : {πὶ Π6 
νγὰ5 ϑρθακίηρ οὗ ἃ 2,ω1 22)1147221 ὩΌΓΎΡΟΥ ὉΠΩ͂ΘΥ ΘΧΟΘΡΙΙΟΠΔΙ 
ΕἸΤΟυΠηδίδηςθϑ : {παΐ Πἰβ5 ϑἰδι βίο οᾶη ΠαΥάΪν 6 ἰαΚθη ἴῃ 

Εατησϑβί. βεοῖηρ {Παΐ ἢἰβ σοπηραίζδίίοη οὗ {Ππ6 γεαυν ἀπηοαπί οὗ 

1 ὅ66 ΟΔΙΠ]ΠΘπλεσ ἴῃ Τλατοιθοτρ᾽ ἀπ 58 6]110, 5. ν. Τ)1οαβῖθβ. 
2. Ὁρ. ἀπηλιαστά Ἄν. τ1ο. 



ΤΥ ΖΤΑΧΟΡΟΟΘΤΖΤΟΛ, ΧΧν 

1ῃ6. αἰσαβέϊς. ΡΥ ᾿ΠΊΡ]165 ἃ σοηβίδηξς βθϑϑίοη οὐ {πΠ6 ψῃο]α οὗ 
1ῃ68 ὅ,οοο, αηὰ 300 αἰϊεπάδῃςοθϑβ ἔοσ δα ἢ ταργοδοηΐαϊνο, νυ] ἢ 

ἴθ ἃ ἴοο ΠΙΡῊ ἃ γϑοκοπίηνρ, [Γ ννα ἴακα ἰπΐο δοσουπΐ 411 [ΠῈ 
ἀποφράδες ἡμέραι, αι ΟΙΠΟΙ Οσοαβίομβ οἱ νν μΐσἢ {ῃ6 (οιτίς 
αΙά ποῖ 511. Ῥγοθαθὶν οὐ ποῖ τποῖα ἱπαη 240 ἄδγβ ἴῃ {Π6 
Υ̓ΘΑΓ ννὰ5 πα !]οῖ4] Ὀυβίηθϑϑ Ροβϑὶθ]θ. ὙΠῸ ραββϑαρα ἴῃ Απάο- 
οἰάθϑ 15. Ἐχρὶαἰηθά ὈγῪ Εσάηκεὶ ἴο τπθαη {παΐ (π6 {τἴα] οἵ 
ΘΡΘΟΒΙΡΡΕΒ ἴοοῖς ΡΙασα ηοὶ ἰὴ ἃ Τιαυντοουτέ ας Ῥαίογα {πὸ 
ἐκκλησία, που ἃ γραφὴ παρανόμων 566 15 ΔΙνναγ5 ἴο Πᾶνα 

Ῥεθὴ Ὀτουρης Βείοσα ἰῃς Ἠδο]αθα. ὙΠ παδβϑίίοη. ἴ5. ΟΠ6 
ὙΉΙΟΙ ἴξ 15. ᾿ΠΠροβϑίθ]α ἰο ἀἄδοϊάθ ; ἴῸΓ 1ῃ6 ρορευϊ]αίίοη γο 56 

ἈΠΑ [6] αἱ αἰβδγθης βίαροϑ οὗ {πθῈ Ῥεϊοροηπαβίδη ῆαγ; 

Δη4, αἴἴεσῦ (ἢς ἀϊβαβίγοιιβ δεπα οὗ {πῃ 81. απ Ἐχροάϊίοη, 

[Π6γ6 ννὰβ 5ΈΟἢ ἃ τεάποιίοη οὐ Πα Υ5 ὑπαὶ (δυο ἴῃ {Π6 
ΡΙαΐα5. (1. 1166) Θρεβακβ οὗ 1Π6 βᾶπηθ τηδῃ θεϊηρ ΟὈ] σε ἴο 
ΒΕΥΥΘ ἴῃ Βθνεῦαὶ (ουτγίβ : οὐκ ἐτὸς ἅπαντες οἱ δικάζοντες θαμὰ ] 
σπεύδουσιν ἐν πολλοῖς γεγράφθαι γράμμασιν (566 ἰηξ. ὃ 6). 

δ. 3. “12ῤοϊρέηεογιξ ἀγα στυδαγέγιρ- γι ο7 116 7) εαςίσ. ὙΠΣ 
σὲ Ῥείηρ ἢ]16α, {8 ἤθη ὑγΠποβα ΠαΠΊ65 Δρρεαγεα οἡ ἰΐ νεῖα 

ἀτγαῖιβα ᾿ν ἰοὲ ἱπίο ἴδῃ αἰἸνϑίοηβ ΟὐΓ βϑοίΐοπβ. ϑΈΟΠἢ βθοί!οη8, 

ΘαΌΑ}ν ἸΠ της Οουγίβ ἴῃ νΒΙΟἢ {ΠῸῪ βεγνεά, ννεσα οα]]δαᾶ 
δικαστήρια. ὙΠΕΓΘ ννὰ5 ἢῸ σοπηδχίοῃ Ὀδίννεθη {Π6 φυλαί ἀπά 

της Ἡε]ϊαβίϊο βεοίοη5, [ΟΣ ταργεϑθηίαίίνεϑ οὗ 811] {Π6 {1065 5δΐ 
ἴῃ βᾶςῇ ββοίίοη ́. 

δ 4. 716 ᾿οίϊασίς οαίδ. Τὸ τῃ6 Ροίβοηβ {ππ5 δρροϊηϊθά 
ἃ 5Ρ6οἶδὶ δίῃ ννὰβ δατηϊηϊβδίοσεα. ΤῊΪ5 ἡ βυνδαυηρ-η ̓  νὰ 5 
ΟΥΡΊΠΔΠΥ σοηα ποις οαο ἢ γθαγ ἴῃ τΠ6 Ατάδίίιβ, ἃ βροῖ ουΐ- 

5146 {Π6 ννα}15 ου 1Π6 Ῥδηῖκβ οἵ {πε 1555. [ἢ Ἰαΐϑυ {{π|65 {Π6 
Ῥίαςβ σῃμοβθὴ ννὰβ ΠθδΥΘΥΓ ἴο {πΠῸ6 σδηΐσα οὗ {Ππ οἰΐγ, Ραΐ 15 
Ῥοϑβίτίοη 15 ποῖ Κποννῃ. Α ἴοσπι ρυτροσγίηρ ἴο ΡῈ [ῃς Ἡε]αϑες 
οδίῃ 15 Τοπηά ἴῃ {Π6 ἰεχί οὗ Τειηοβίῃ. αδαν. ΤΙπιοοσαίθτα : θαΐ 
ἴξ 15 πον Τεραγᾶβθα 85 δὴ ἰῃεσροϊδίίοη οὗ Ἰαΐεσ ἀαίϊθβ. Α5 ἴΐ 
βίδη 5 1ὴ [Π6 ἰαχί 1 15 δ οὔσβ ἴοο Ὀσοδά δῃά ἴοο Πδίτονν, ἴῸΓ 

1ξ Ομ. σοσίδιη οὗ [η6 {ουπλα]α 6 Κηον ἴο οχὶϑδὲ ἴῃ {Π6 οδίῃ, 

᾿ 5ε6 Ατίβίοί, Ἀθβρ. Αἴβεη. σαρ. 59, 8 7 τοὺς δὲ δικαστὰς κληροῦσι 
πάντες οἱ ἐννέα ἄρχοντες, δέκατος δ᾽ ὃ γραμματεὺς ὁ τῶν θεσμοθετῶν, 
τοὺς τῆς αὑτοῦ φυλῆς ἕκαστος. 



χχΧνὶ ΖΩΗ͂Σ. 74.4.5. 

αηᾷ ἴ{ δἀἀβ ἃ ΠυΠΊΕΥ οὗἉ ᾿πηρΟβϑὉ]6 Ῥτο 565 οὐ {πα ρατγί οὗ 
16 ἀἸϊςαβίβ. ΤῊ 5Πᾶρα ἱπῖο ψῃ ἢ {Π6 οὐ Πα5 Ῥβεη ραΐ 
τοσϑίῃοσ Ὀγ ΕτδΏΚΕΙ ἔτοση δας πτς ΡαΘΘαΡ 5 ἴῃ ΠοΠ βίῃ η65 
ἰἴ5. ΒΈΠΕΓΙΑΙΠΥ δοσορίοα ἃ, ΧΙ Μ}] νοίβς ἴῃ δοοογάδποβ ψ ἢ [Π6 
Ιαννβ᾽ (ΑἊβοῃίϊη. ἴῃ (ίςϑ. ὃ 6, ἃ. Ρ. 98), “ἀπᾶ 1Π6 ἄξογθεβ οἵ [ῃ6 
ῬΟΡΟΪΑΥ ΔΘΘΕΠΊΌΙΥ ἀπά {ΠῸ βαπαῖθ᾽ (Πετη. ἄς Ἐ4]5. ἴ6ρ. 307); 
ἔν ΠΟΤῈ {ΠῸ ἰανν5 Πᾶνα πηδᾶθ πο ἀδῆῃιία ρτονίβίοη 1 1} δορί 
{Πς6 πιοϑβὲ π5ὲ σουγϑο ̓  (Π 6}. δαᾶν. Βοθοί. 1006), “πηΡ᾽α5ϑεά ΌΥ 
ξαν ουσ οὐ δηπλϊγ ̓  (ΠΏ εῃη. αἄν. ΕΠ]. 1318). Ζ1 Ψ1] νοΐβ ΟΪΥ 

Οὐ αιοϑίίοηβ ΨΏΙΟἢ Πᾶνε ΘΟ ϑΟΡΤ ες ἴο {πΠ6 (ουτ᾽ 
(ΠΏ ἐπι. ἴῃ ϑίερῃ. 1116). “1 ν}}}]} ᾿Ιβδίθη ΠΟηΘβαΎ ἴο Βοΐἢ 5 ἀθϑ᾽ 

(ΠΏ επι. 46 (ογ. 226, 7). ΤΠΕ οαίῃ επαβ ἢ {Π6 ᾿πρυοδίϊοη 

οὗ ἃ συ786 Οἡ ἴΠο56 ὑπο ν]ο]αΐα 1{. 
δ τ, 716 πινάκια 977) ἐλε 7)᾽ραςίΣ. ἙἘΔΟΠ ἀϊσαβδὲ οἡ ΠΙ15 

ΔΡΡοΙπἰπηθηΐ ταοεινεα ἃ ἰαὈ]εῖ οἵ ὈσγοῆΖθ, οὐ, δοσοσάϊηρ ἴο 
Ατίβίοι!ε, οὗ θοχ-τνοοά. “ὙΠ6βα τ ]6 5 νγεσα βου θα ψΊ ἢ 

1ῃ68 Πδῖη6 οὗ {πΠ6 Πο] 6γ, δπα (ι51411}) {Πδΐ οὗ Π15 Γαίου, νυν ἢ 

[Π6 ἀξπια ἴο ὑΏΙ ἢ Πα ΡεΙοηροα. [1 Ῥοτῖα οπβ οὗ {Ππ6 ἢγϑβί θη 

Ἰείίεσβ οὗ 1Π6 δἱρῇαρθει (Α--- ΚῸ); [οσῦ τῆς ἀϊςαβίβ νγεσα αν δά 

ἰπΐο ἴθ βεοίίοηβ, αἀἸβίσι αςεα ονοσ {Π6 ἴδῃ {{1065, ΘΟ ἢ βθοίοῃ 

Πανίηρ ἃ ΠΘΔΙΥ͂ 6418] ΠΟ ΠΊΡΟΥ οὗ ἀϊσαβίβ ἔγοστη 411 {Π6 {1065 ὅ. 
Α σοηβι ἄθγα]α Πα θῈΥ οὗ ὈτοηζΖα πινάκια Πᾶνα Ὀεβη [οπηά 1ῃ 
τοῦ 5 ἀπά εἰβεννῃεσαε. ὙΠα ἴννο βρεοϊπηθη5 οὗ ψὩ]Οἢ ἃ αἴάὰ- 
Θ͵Άτη 15 ρίνεῃ θεῖον ἀγα ταργοαάποβα ἔγοτη Μτ. Η]οκϑ᾽ Μδηια] 
οὗ αἀτϑεῖκ Ηϊβίοσυιοδὶ [βου ρίϊοηβ, Ρ. 202 ((]αγεηάοῃ Ῥ.Θ585), 

ἈΡΙΞΞΘΦΜΝΣ ἌἈΡΙΞΕ 

ὦ ΤΟΔΗΜΟΥ : ΚΟΘὼ 

[Πδὲ 15 ᾿Αριστοφῶν ᾿Αριστοδήμου Κοθωκίδης], ὈΕΙοη στη ἴο {Π6 

τηϊγά (Γ) Ἡε]αβίῖς βεοϊΐοη. ΤῊ οἰτοα αὶ σοηΐδϊηβ. 8ῃ Οὐ] 

τ 566 ΟΔΙΠοτηεσ 1). ἀπά 5. 
3 Ἔχει δὲ ἕκαστος δικαστὴς πινάκιον πύξινον ἐπιγεγραμμένον τὸ 

ὄνομα τὸ ἑαυτοῦ πατρόθεν καὶ τοῦ δήμου, καὶ γράμμα ἐν τῶν στοιχείων 
μέχρι τοῦ κ΄. νενέμηνται γὰρ κατὰ φυλὰς δέκα μέρη οἱ δικασταὶ παρα- 
πλησίως ἴσοι ἐν ἑκάστῳ τῷ γράμματι Ατϊβιοί. Ἀε5ρ. Αἴμεη. οαρ. 63, 

δ 4; 5366 4Αἶ5ο 50}0]. οἡ Ῥ]υΐ. 277. 



ΤΜΤΑΟΡΌΟΝΤΊΤΟΝ. χΧν]ϊ 

βυσγουη θα Ὁν δῃ οἰϊνε- υθαῖῃ, ἢ {ΠῸ Ἰοιίοτβ ΑΘΗ - 
᾿Αθηναίων. 

Εἰ ΔΕΙΝΙΑΞ 

ὦ ΑΛΑΙΕεΥσ κυ 

{παΐ 5. Δεινίας ᾿Αλαιεύς, ῬοΪοπρίηρ ἴο {πὸ ΗΠ (Ε) ββοιίοῃ. 
ἼΠῸ εἶτοῖὶς ἃ σοηίαϊησ δῇ ΟἿ] νὴ δὴ ὈΪνα- σθδίῃ ; 

ὦ ἃ ἄουθ]α ον]; ς ἃ Οοίροῃβ Πθαᾶά. Τμῃδὶ ποτα ννᾶὰϑ 

ΠῸ σοΟΠΠθχῖο Ῥαεΐνθεη {π᾿ ϑθοίίοης δῃηᾶά {πῃ6 {{|065 15 
ενιάθηΐ ἤτοπὶ (ἢς6 ἀἸβοονεῖυ οὗ νατίοιιβ Δ 01εῖς Ὀβατίηρ 1ῃ6 

Ἰδοῦ Α, δηᾶ Ῥεϊοησίηρ ΤΟΒΡΘΟ ΝΟΥ ἴο τπρϑιροῖβ οὗ {ΠῸ 
Ἐτεομίμεῖα, ΗἹΡρΡοϊποοπίιά, Ραπαϊοηϊα ἀηα (ρβοσορια {{|065. 

ΘΟΠΊΘ (4165. παν Ῥθεη ἰοιπα Πανίησ ποτα {Π8ῃ οἠς α15- 

{Πρ 5 Ϊηρ᾽ Ἰεϊτογ (αρ. Ατὐὶϑί. ΡΙαΐ. 166, φιοϊεα 5πρΡ. ὃ 2; δὰ 
ἢ.) ; 5οπ1ὶ6 ἢανβ Ὀβεῆ τι5ϑεα ΓΚ πόσα Π8η Οἠ6 ρΡεΐβοῃ, δηά 

1Π6 Ἰηϑουρίοη Πὰ5 θθθη τα -ϑἰδηραά. 
δ 6. Αἰ εζσηιγιο)ιί 977 Οοπίγίς 19 116 ΤΠ )Ζεαςίς. Οὐ 1ἴῃ6 ἄὰν 

ἢχϑα [ῸΓ ἃ ϑϑῦῖθβ οἵ {{|81]15. {πὸ ΤΙ εβιποίῃείδε ριοσθεαθα ἴοὸ 
ΔΙοῖ τῃ6 βϑνϑσαὶ Τιανν-οουτγίβ ἴο {πΠ6 ἀϊσαβίβ (τὰ δικαστήρια 
κληροῦσιν Ατὶϑίοϊῖ. 65ρΡ. ΑΙΠ ΘΗ. Παρ. 63, ὃ 1), ἀηα {Π6 βενεῦδὶ 
τηαρ βίγαίαβ ἴο {Π6 (οιτί5Β. ΤῊΘ σοΙμῃρ]!ςαἰεα ρήοοθθϑ ΨΒΙΟῃ 
1Π15 ἱπνοϊνϑα τηὰὺ 6 ννογκαά οἷἱἱι ἢ ΠΟΤῈ ΟΥ 1655 σογίδ! ηῖν 

ἔτοτὴ ο8Ρ. 63 οἵ τῆς. Ἀδβρ. Αἴεη., απα {πὸ Ετσταρτηθηΐβ  Π]Οἢ 
[ο]Π]ον ἢ. Τὸ οπλῖξ ἀδίδιϊβ, [ῃ6 ρσγοσθβθβ τηδῦ 6 Ὀτεὴν ἀθ- 

βου θα α {π|5. Ταθ]οῖβ ἢ (ῃς Ἰειίογβ οὐ [Π6 βεοίίοηβ Α-Κ 
ΕΓ Ραΐ ἰηΐο ἃ ῬΟΧ οὐ ὕτῇ ; ἰπΐο ἃποίποσ, Δ Ὀ]6ῖ5. πηαγκοά 

ΜΙ Ἰείίουβ τοσὰ Δ ἀρννατάβ, ἀδποίϊησ [Π6 νατῖοῦβ (Ουτγίδ5, 

ΘΟ ἢ οὗ νη οἢ ννὰ5 αἰ συ ηρ σα ΌῪ 5Ὸςἢ ἃ Ἰεϊίεσ. ΒῪυ ἄταν- 

ἴῃ ἃ ἰδθ]εῖ ἴτοτὴ δας ῬΟΧ δἱζεσηδίεϊυ, ἃ Ρασί! συ] 5θοί ἢ 
ψγου]α Βα αϑϑίρηθα ἴο ἃ ραγίϊοσυϊασ Οουσί. ΤΠΪ5 Ργοσθάσγα ἰ5 
ΔΙΠΠ 5 ΠΡῚΥ Ρατοάϊεα ἴῃ Ατὶβί. Ἐς]. 6δι [0]]., γναστα ῬΥαΧΑΡΌΓΑ 
ΔΙΤΔΏΡΘ5. {Ππαΐ [Π6 νατγίοιιβ ϑθοίϊομϑ ἰπίο νυ] ἢ {Π6 οἰ Γ[ΖῈ 5 

μανα Ὀθθη ἀτγαίβα 5}.4}1] Ὅ6 δϑϑίρπιθα ἴο ρατγισαϊαγ αἰπίηρ- 

1 566. ἔνγο ατίίοϊεβ ὉῪ Μτγ. Ε. Ῥοβίς, (]δββϑίοαὶ Ἱλενίανν, υἱΐ. ΡΡ. 
154-156, τού. 



ΧΧΥΝΠ ΖΕ ἤΡΑΆ.5}5, 

Π4115᾽., ὍΤῊΪ5 ϑυϑίθπι οἵ δτηρίουίηρ {πΠ6 ἰοὲ ἴο αϑϑίρῃ {π6 
ΒΘΟΙΙΟη5. ἴο {π6 (ουγί ννὰ8 ἰηἰεηαθα ἴο ργενεηΐ σουγαρίίοη ; 
ἴοσ 1 νου] ποῖ θῈ Κπουνῃ {1} {Π6 Ιαϑὲ πηοπηθηΐ ἴῃ ννμαΐὶ Οουτί 
ΔΩΥ͂ ΡΥ Ο]ΔΙΓ βθοίοη του] 511. [1 15, {ΠΟ υοίοσθ, νεῪ βίγαησα 
1Ππαὶ ῬΒΠΟΟΙΘοη (Ν᾽ 65Ρ. 156) 5Που] ὥμοτυ ἴπαΐ μῈ ννὰ5 σοίησ 
ἴο μανε {Π6Ὸ ρ]θαβιγε οὗ ἀθαϊησ ἢ ᾿γασοηί65, αηα {παῖ 
1ῃ6 ΟΠοτι5. (10. 240) 5ῃοι ἃ βσρεὰκ νι οὐγζαζγέν οἵ Το ἢ 65 

ΔΡρΡθασίηρ θεΐοσα {Π6Π1, οὐ {π6 ννθα την ἰγαϊίου (ἀνὴρ παχὺς. .. 
τῶν προδόντων τἀπὶ Θράκης 10. 288). ΒεδΙ465 Ῥεϊηρ α15- 

{ΠΡ 5Π6 4 ὈΚ ἃ Ἰοίζεσ, θοῇ Ρδγίϊο τ Οουγί ννὰθ πλαυκοά 

νΊ ἢ ἃ αἰ βΕ σι 5 Π1ηρ᾽ ΠΟΙΟΙΓ ; Δηα ἴο δνευν αἰςσαβί, δἰζεσ ἢ6 
Βα Ῥθθη 55:56 4 ἴο ἃ (ουτί, ννγὰ8 παῃαβά ἃ δάξογι (βακτηρία), 
οὗ {Π6 58Π16 σο]ουτ 85 Ππαΐ οἵ {πὸ (ουσί γνθτα μ6 ννὰβ ἴο 5ϊζ. 
ΤἼΤΠῈ ΠΟΥ οὗ {ΠῸ6 αἰσαβίβ ἢ {Π6 νϑύίοι5 (ουγίβ ννα5. ΤΟΡῚΙ- 

Ἰαῖεσά Ὀν ἀδῆηϊία στι]ο5 ἢ πᾶνε τοί Ῥεεὴ ρτεβεσναά. 
ῬΟΙαχ (Οηοτ,. 8. 48) 5ρεακϑβ οἵ σεσίϑιη οαβ65 ἢ νυ] ἢ 1 τῃ6 

Ῥεσυπίατν ᾿ηΐογοϑί ᾿πνοϊνοά [6]] 5ῃοτί οὗ ᾿οοὸ ἀσγαοῆπηδα {ΠΕ σα 
γγοσ] ἃ θῈ ἃ Ρ8ΠῈ]ὶ οὗ 201 ἀϊοσαβίβ : 1{1{ ἐχοθθᾶρβα {παΐ διηομηΐ, 

ἃ ΡΆΠΕ] οὗ 401. 1 νου] 5εαῖὰ ΠΠΌτη {Π15 {Ππαΐ [ΠῈΥῸ ννὰ85 νεῖν 
{1116 ἀἸβογ ΟΠ ΠΑΥῪ ΡΟΥΕῚΓ σταηΐεα. [{{Π64{6Γ 811] οἰγοσπηβίδηςεβ 
[Π6 ΠΟΥ τνᾶ5 Οὐ (, ἴο ρσενθηΐ ἃ [16 ἴῃ {π6 νοίϊηνρ, 50 ἐπαΐ 

[Π6 ΠῸΠΊΘΙΒ 500, ΙΟΟΟ, 1,500 «δηα [Π6 κα, 85 δε Ὀγ {Π6 

ΟΥ̓ΔΙΟΥΒ5, 816 ΤΟΙΠα 5 Π|5. ΤΠ6 Τηοϑὲ ᾿ι5184] ΠΌΠΟΙ ννὰ85 500 
(501), ἃ5. ἴῃ {π6 {{|4] οὗ ϑοογαΐθβ. [Ι͂ἢ οᾶβ65 οὗ εἰσαγγελία ἰΐ 
οἴζθη Τ0586 ἴο ΙΟ00ο0. 
δ. 714 Π)᾽εαςίς 36. ΟἿ βδηϊζεγησ (πΠ6 (ουτγί βοῇ ἀϊσαβί 

τεοεϊνεα ἃ Ἰεαάβθῃ “τοΚοη ̓  (σύμβολον), τηατκοα οἢ οπδ 5146 
ΜΙ ἃ Ἰεζεῖ, Α, Β, ΓΤ, ἄς., δῃηᾶ οὐ [Π6 οἴμεσ ψι [Π6 ον] 

1 ΒΛΕ. Τὰ δὲ κληρωτήρια ποῖ τρέψεις; ΠΡΑ. ἐς τὴν ἀγορὰν κατα- 
θήσω" 

κᾷτα στήσασα παρ᾽ ᾿Αρμοδίῳ κληρώσω πάντας, ἕως ἂν 
εἰδὼς ὁ λαχὼν ἀπίῃ χαίρων ἐν ὁποίῳ γράμματι δειπνεῖ" 
καὶ κηρύξει τοὺς ἐκ τοῦ βῆτ᾽ ἐπὶ τὴν στοιὰν ἀκολουθεῖν 
τὴν βασίλειον δειπνήσοντας᾽ τὸ δὲ θῆτ᾽ ἐς τὴν παρὰ ταύτην, 
τοὺς δ᾽ ἐκ τοῦ κάππ᾽ ἐς τὴν στοιὰν χωρεῖν τὴν ἀλφιτόπωλιν. 

Ἡξεῖα κληρωτήρια 15 νΔΙΪΟΙΒΙΥ ἱπίεγρτείθα ; (1) ἃ5 "ὉΓΠΒ ἴοσ Ἰοίβ᾽ -Ξ 
κληρωτρίδες, οἵ, (2) 45 Ἰίρῃϊ “ Ῥοοίῃϑ᾽ οἵ “ 5[4115,᾽ σεσε ἰῃς ἀγανηρ 
οἵ [Ὡς Ἰοΐβ ἴοοκ ρίαοβ. 8:6 Ἀδβρ. Δίμεη. οαρ. 63 νι ϑαπάγϑ᾽ ποίεϑ. 



ΤΜΊΚΟΡ ΟΤΊΟΝ, ΧΧΙΧ 

ΜΙ Πη τΠ6 ΟἸν - νυ θδιἢ---ς οτγάϊ ΠαΥν βία ρ οὗ {Π6 [ἤτθ6- ΟΡ] 
Ρίθςθ (τριώβολον). Αἱ τῃ6 εῃᾶ οὗ τῆς βἰ{πρ’ 1Π6 ἀϊσαβέ τα- 

σοἰνεα ΠῸπιὶ {Π6 κωλακρέτης ἴῃ ΘΧΟΠδΔηρα (ΟΥ̓ 5. τοῖο {ῃς 
[ἢτοα Οὔ Οἷβ ΠΟ τορτοβεηΐθα {ΠῸ μισθὸς δικαστικός. Αςσοοτά- 
ἴῃς ἴο Ατίϑβίοι!ο, [ νὰ5 Ῥθυῖο 65 ῈΟ ἱπαπυριγαίθα [Π6 σγϑίθπὶ 
οὗ Ραγίηρ {πΠ6 αἰσαβίβ Ὁ {ΠΥ αἰζοπάδπος αἱ (ουτχί, τὰ δὲ 
δικαστήρια μισθοφόρα κατέστησε Περικλῆς (ΡοΙ]Ι. 2. 12). Ηδ 

ταρϑαίβ {π6 βἰαίεπιοηΐ ἴῃ 6ϑρ. Αἴμθη. (σαρ. 27, ὃ 3), δἀάϊην, 
85 ἴῃ6 στοιπᾶ οὗ Ῥουίοϊαβϑ᾽ ᾿ηπονδίίοη, ἀντιδημαγωγῶν πρὸς 
τὴν Κίμωνος εὐπορίαν. ῬΟΒΒΙΡΙΥ ΟἿΪΚΥ ΟἿΘ ΟΡΟΙΪ ννὰβ ραϊᾷ αἵ 
ἢγϑὲ (1 {Π15 15 1Π6 τὶρῃΐ ἱπιεγργοίαίίοη οὗ ὃν πρῶτον ὀβολὸν 

ἔλαβον ἡλιαστικόν ΝΡ. 863): Ῥαδ {ΠοῖῸ βεεπηβ ἴο 6 ΠῸ 

ΥΘΆΒΟΠ ΤΟΥ Ραςηρ {Π6 ἀπιοιηΐ δὲ ἔννο ΟὔΟΪ]5, δὲ Δ ΠΥ {{Π|6. 
ὙΠΙ5 τηϊβία Καη νῖονν τηαΥ Πᾶνα θΘρβη ϑιρραοβίεα ὈΥ ἃ σοηἤιβίοῃ 
Ῥεΐνεεπ {ΠῸ μισθὸς δικαστικός ἀπα [Π6 διωβελία, {π6 Δ]ΠΟνγαη σα 

τηδα [ῸΥ δα πη] 5ϑῖοη ἰὼ {Π6 ΤΠρδαίσα αἱ {πΠ6 ΘΙ ηγϑία . [ΙΕ 15 
ΘΘΠΘΥΔΙΠΥ ΒαρρΡοβαα {παΐ (Ἰεοη ταϊβεα {πΠ6 ἔδεε ἴο {ῆγθα ο000]5, 
ΜΒΙΟΗ ννὰ5 ΠΘΑΙΪΥ 6418] ἰο ἃ ἄαγ᾽5 να ρα 5 [ῸΓ πη 51.164 ἸΔΡΟΙΓ, 

Δα ννὰ5. ἙἘποιρ ἴο αἰίγαςὲ ἴο {π6 (ουτγίβ ποῖ ΟἿΪΚ ἰπΠ6 ἀρϑά 
Δ η4 ᾿πῆτγπῃ, θὰ ἃ σογίαϊη ργοροσγίέϊοη οἵ 1416γ5, ἀη4 βοπὶα οὗ 
1ῃ6 σουηίγγτηθη πο Παὰ Ῥδθη ἐοτοβα πο {π6 οἰ Ὀγ {8 
ΡΟΙΙοΥ οὗ Ῥευῖο]αβ5 αἵ {πΠ6 Ῥεριπηϊηρ οἵ [Π6 Ῥεϊοροπηδβίδη δ ατ. 
ὙἼΠῈ ἀαίς οἵ {π|5 σμδῆρσα τη ἤανε Ῥβθῃ ἰῇ Β.6. 425, ΘΗ 

1ῃ6. «ἁπιοιηΐ οἵ {γραῖα Ραγα 0 ]6 ὈΥ {π6 411165 ννὰ5 βυιαάθηὶν 
τΤαὶϊβεα ΠΌΠι ὅοο ἴο 1200 ἰα]θηΐβ. [π {πΠ6 “Αςμαγηϊδη5,) νυν] ἢ 

γγ»ὰ5 δοίβα ἴῃ Εδτπαγν, Β. Ο. 425, ΠῸ τηθητ]οη 15 τηδάδ οὗ {ΠῸ 
τριώβολον, Ὀαΐ ἴῃ {Π6 “ ΚηΙΡΗ 5 (ΕἘ τιατν, Β.6. 424), Γεαπθηΐ 
ΔΙ] αϑίοη 15 τηδάςθ ἴο ἴὲ Ὀγ (Ιβθοη, ῃο δάἀάγοϑϑοβ {Π6 γέροντες 
ἡλιασταί ἃ5 φράτορες τριωβόλου (Εα4. 255). ὙὉὍῇα ραγιπεηΐ 
νὰ 5 [ὉΤ δ ἢ ἄδγ᾽5 αἰἰθηάδηςθ, ποΐ [ῸΥ δϑοῇ οδβ6 ἰτἰθα. ΤΗΣ 

ἀαπιαροριιαβ, πευθίοσθ, ὑϑθα 4}1 {Πεῖὶγ ᾿πῆπθποθ ἴο Πἰπηϊξ {ΠπῸ 
ὨΌΠΊΡΕΙ ΟὗὨ σα565 {Π164 [ἢ ΔΥ ΟΠ6 ἄδγ, δηᾷ 50 ἴο τα] ἼΡ]ν {ΠῈ 

βΠπρ5 δηα [Π6 ἔεξεβ. Ηδά {πε ραυπιθηΐ 6 θη ΤῸΥ δας ἢ οδ56, 

ἘΠΘΙΓ ΡΟ]ΙοΥ νου] μᾶνα Ῥδθεη ἴο τα] ἼρΡΙν [Π6 ΠυΠΊΡοΓ οὗ 
(Δ568. 

1 5866 5080]. οη Ἀδη. 140. 
2. 8588 α͵5ο Επ. 51, 8οο, 905. 



»,ὥφος ΖΩΗ͂Σ ΨΨΩ43525. 

δ 8. Ληεηιδοῦ αγιαἴ 71:α7165 οὕ ἐλε (οιγίς᾽. ὍΠΗΕ ᾿Ἡλιαία, οΥ 
ἐστβαΐ (οιυγί,᾽ 15 ΟἿΪΥ πηδητ]οηθα οὔσας ἴῃ ΑΤΒΙΟΡ Δ Π65, 56. 
Εᾳ. 897. ΟἸΠετ (ουτγίβ ἕοοῖὶκ {ΠΕ ῚὉ {π|165 ΠΌΠι {Π6 σο]ουγ ἢ 
ΜΠ Ι ἢ {παν ναῖε ραϊηΐεα ἢ, ἃ5 τὸ Φοινικιοῦν, τὸ Βατραχεῖον, ΟΥ̓ 
ΠῸΠῚ {ΠΕῚΓ ΒΑΓ ΑΓ 5ηαρα, 8ἃ5 τὸ Τρίγωνον, ΟΥ̓ ἔτΟΠῚ {ΠΕ ΙΓ 
5: [δ] ΟΠ ΟΥ̓ 51ΖῈ, ἃ5 τὸ Παράβυστον, τὸ πρὸς τοῖς τειχίοις [Ὁ], τὸ 

Μέσον, τὸ Μεῖζον, ΟΥ̓ ἵτοτη ἴΠ6 ἀἄαίς οὗ {πε ὶῚΓ σοηβίγαοίοη, ἃ5 
τὸ Καινόν, ΟΥ ἔτοπι {Π6 δύοῃιίεοι πο ἀεϑίρτιεα {Πδιη, 85 "τὸ 
Μητίχου, τὸ Καλλεῖον [3]. Μοϑβὶ οὗ πε5ε (οιυγίβ νγεύα ἴῃ {Π6 
ΠΕΡ ΡουΣΠποοά οὗ {πῈ Αροσα. ϑϑοπγϑίίτηεβ πε ἀϊσαβίβ βαΐ ἴῃ 
ὈυΠ]Πάπρθ ποῖ ϑρεοία! ν γτεβεγνεαὰ [ΟΥ̓ {μεῖῦ ι1ι56, 8ἃ5 ἴῃ {Π6 
᾿Ωιδεῖον (ἡ 650. 1109), οὗ, ἴῃ Ἰαΐεσ {ἰπη65, ἐπὶ Δελφινίῳ, ἐπὶ 

Πρυτανείῳ, ἐπὶ Παλλαδίῳ, ὅζα. ϑ΄οπη6 Δα ΠΟ 5 5ρθδΚ οὗ ἃ (ζοιυγί 

(8164 τὸ ἐπὶ Λύκῳ, “ΠπΘΔΥ {Π6 5ῃτίηα οὗ Τγοι5 5 ᾽: Βαϊ ἃ5 {Π6Υ6 
ννα5 {πΠ6 ἡρῷον οὗ Γυγοιβ δὲ νεῖν Οουτί, {Π6 ρἤγαβα 15. ποῖ 
Ἰπηϊε4 ἴο ΔηΥ οπα (ουτχί, θαΐ 15 ΔΡΡΙΙΠΔ0]6 ἴο 8]]. 
δ 9. 714 2οτυεγ ο7 116 7)εαξίογίεςσ. Τῆς δικαστήρια ΜΕΥΙΘ 

ΒΈΡΤΕΙΠΕ σουτίβ τόση ΠΟ ποτα νὰ ΠΟ ἀρρεαὶ]. ὍΤΠα βουλή 
να 5 ποΐ σοπηρείεηϊ ἴο 1πΗ͂ϊςοΐ ἃ ΠΙΡ ΠΟΥ πα Πδῃ 500 ἀγδοῃπηδ8. 

ΓρΡ. Πειηοβίῃ. ςοηίτ. Ἐππιοσρ. 1152, ΨΉΘΓΘ, δου δη εἰσαγγελία 

Πδά θθθὴ ἀυ]ν ἰαϊ4 Ῥείοτγε ἰΐ, ἐν τῷ διαχειροτονεῖν ἦν ἡ βουλὴ 
πότερα δικαστηρίῳ παραδοίη ἢ ζημιώσειε ταῖς πεντακοσίαις ὅσου 
ἦν κυρία κατὰ τὸν νόμον ἡ. Θ᾽ΠΊΠΠΑΥ]Υ, Δἢ δοσιβαίίοη (προβολή) 

τηϊσῃξ ΡῈ Ια Ῥείογτε {Πς ἐκκλησία, ἀπ ἰεανα ἴδῃ ἴο ρύοβα- 
ςσαΐς {ῃ6 οἴεπάοσ Ὀείοστε τῆς Ηδεϊϊαθα ; ἀπά ἴῃ {Πε6 σαβα οὗ 

εἰσαγγελίαι ἴῃς ἐκκλησία ννοι]ά οἴζξη ταίεσ [Π6 πηδίίου ἴο ἃ 

᾿Ἤε]ϊαβεῖς σουτὶ ὅς. ὙΤΠυ5 ΡΒ] ΟΟΙΘοπ’ 5 θοδϑβὶ ἴῃ Ἔ5Ρ. 590 νγὰ5 
ηοΐ δῇ εηρίν ΟΠ6. ς 

Πλὺς 

Α5 τεαυθηΐ τοίογθηςσα 15 πηδάθ ἴῃ ἴΠ6 ποΐθϑ ἴο {Π6 ἴννο 
ΡΠ οῖραὶ Μ. 55. οὗ ΑἸβίορδηββ, ἴ πηᾶν Ὀ6 ψῈ}} ἴο δά ἃ ἴεν 

ννογά5 οἵ ἀεϑοχιρίίοη. 

1 566 Ψ6βρ. ττορ; Ραύββϑῃ. 1. 28, 8; ῬΟΙ]ΙΠΧ 8. 121. 
2. 866 ὅ.8ο]. οἡ Ρ]αΐ. 278. 
3. 8866 ἵἴ8βρ. 810 [0]]. 
 5ε6 Ἀεβρ. Αἴδεη. ἂρ. 45, 81 ὑ] ἢ βαπάᾶγϑ᾽ ποία ; δηά 1014. ἂρ. 

41 αἱ τῆς βουλῆς κρίσεις εἰς τὸν δῆμον ἐληλύθασιν. 
5 566 Ποῖ. Απίᾳ., τά δά,, νοὶ]. 1, Ρ. 709 ᾿. 



ΤΧΖΤΑΚΟΔΦΟΟΤΊΙΟΝ,. Σ ΧΕΙ 

Τὴ Κανθῆῆα Μαπιβογὶρὶ ((οά. ανθῆηαβ, οσ ΚΕ.) ἰ5. ἃ 

Ρδιομπιθηὶ Μ9. οὗ [6 δθνθεηῖῃ σεπίαγνυ, πον ἴῃ τη6 ΒΙΒ]οΐθοα 
(οπηπλιπαὶθ αἱ δνοπηα. [Ι{ σοηῃίδιηβ ΟἹ ΤΟΙ ἰεανθβ {Π6 

εἴθνθη οχίδηϊ ραγϑ οἵ Ατὐ᾽βίορῃαῃεβ ἰῇ (Π6 [Ὁ] ηρ ΟΥΘΥ, 
βιώμέ., Μυμό.,  αι., “4... Ἐφ., ας, Ἰγεοῤ.. 1, γ5ϊδέ., ἡ οἱι., Τάσδηε., 

περί. ὙΠΙΒ 15 ἃ σομητηοη ΟΥ̓ΘΥ τῇ Μ 55., ἀΔηα Ροϊηΐβ ἴο 50Πὴ6 
ΘΑΙΥ ΔΥΓΑΠσ 6 ηΐ [ΟΓ ΒΟ ΠΟΟ] ρυγροβεβθ. ΤΠ6 ἢγϑί [γα α ρΡ]αγ5 
οὐ ἴδε ἰδὲ νεῖ δνιἀθηιν (Π6 ποδί ΡοραΪαγ, ἀπ πιοβί 
[τ]  ΠΕΠΥῪ γα βου θοα, ὙΠΟΟΡῊ ἰΐ 15 ἔπε οἱάαβίὶ ἀπά "εϑί οἵ 
τῆς Μ995. οὗ ΑὙἸβίορῃδῃβ5, ἴἴ 15 ποῖ [Π6 σοπηηοη ΒΟ γα οὗἉ {Π6 
τοϑί. [Ιηᾶρδρά, ἴῃ 50Π16 Ροϊηΐβ, αηα ρα] αν ἴῃ {πΠῸ ἰαχί οὗ 
ΒΟΠῚΘ ΡΪαγ5, ἃ Ὀεϊίου ὑγδα ]ο 15 ΡΥ ϑευνϑα ἴῃ 

Τῆς Νεπηοίίδῃ (ςοάθχ Νεηδίιβ οὐ Ν.) ἴὴὼ ἴῃ6 ΠΙΡτατν οἵ 
51. Μαγκ, Νεηῖςθ, ἃ ρασσπῃηηθηΐ Μ3. οὗ {π6 ἰννε ἢ σεηΐαγυ, 
ΠοηΐδΙ Πρ ΟἹ 172 ἰεᾶνεβ {ῃ6 ῥώμί,, Δίμό., αγ., Εφ.,) «υ., 

Ῥαχ, Κεφ. Τὶ 15 νυιτίθη ὈῪ ποτα πὴ πα Παηά, Ῥαΐ {πῸ 
ΤΠ ηΡ 15 οὗ {Π6 βϑᾶτηβ ρετὶοά. [{ 15 ποχί ἴῃ νι ἴο ςοά. 
Καν., ἴο ννῃὶςἢ 1 θΕδΥ5 ἃ βίΓοηΡ ΓΕΒΕΠΊ Ὀ]ΔΏςΕ. 

Ιη (οάά. Καν. ἀπὰ ἴ εῃ., ἃ5. ΨῈ]} ἃ5 ἴὴῶ ἔνο ΕἸογθηίηα Μ| 53. 

ἃ Πα ὁπ ἴῃ {π6 ΑἸηθτοβίδη ΓΊΌγαγν, {ΠῈΓῸ 15 ἃ πι855 οἵ ΘΠ] α 
οἵ νευὺ νδϊοιιβ ναϊιθ. ὙΠΟΥ τηᾶὺ 6 Ὀτοδαϊν αἰνια6α ᾿ηΐο 

ἴννο οἰαβϑεβ: ἴῃς ἢτγβί, το δὴ δηῃσίθηΐ 5ουτο6, σοϊηρ θᾶ. Κ ἴο 
1ῃ6 ΑἸοχαπάσιηβ ρου ἀπα {Π6 σομηπηθηΐατ65. οἵ 1 τη 5 
Δα γι οΠα5; {πΠ6 ΟΠΘΥ οἰα85. θὴρ ταργεβϑθηίθα ὈῪ ἃ 
Παίθσοβοπθοι5 δηα ᾿Πα Ιου ηαΐα σοπηρι]αίίοη οὗ Ἰαΐοσ ατθοκ 
ΒΟΠΟΪΑΥΘ 5ῈῸ ἢ 8ἃ5 ὙΤΟ]ηΪ5 ἀπ ὙΠοιηα5 Μαριβίεσ, ουἵ οὗ 
ΥΒΙΟἢ {μετα 15. {π|||Ὲ ἴο θ6 ΡΙοκεά τπρ οἵ ἢγϑβί ᾿πηρογίδηςβ. 
ΤΠΘΥ νεῖ ςο]]θοίβα ἴῃ {ΠῸ βἀϊτῖο ρυϊηςσερβ οὗ ΑἸ άπ5 (1498) ΌῪ 
τῆς ᾿πἀιιδίτν οὗ Μ. Μαβαυγαβ: Ῥαΐ ΟἾΪΥ ΤΕΟΘΠΠΥ Πὰ5 {Π6 
αἰζεπηρί θεθη πηδάδ ἴο οἷα55 ἰῃ6 νδυῖοι5 ΘΌΠΟ]α ἃ Πα ἀβοθσίδιη 
{ΠΕ ῚΓ τϑἸδίίοη ἴο Οὴ6 ΔποίΠου, 





ΣΦΗΚΕΣ 



ΤΑ ΤΟ ἈΡΑΜΑΤΟΣ ἸΓΡΟΣΘΙΙ 

ΣΩΏΣΙΑΣ 

ΞΆΑΝΘΙΑΣ 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ, 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΣΦΗΚΩΝ. 

ΠΑΙ͂ΔΕΣ. 

ΣΥΜΠΟΤΗΣ. 

ἈΑΡΤΟΠΩΛΙΣ. 

ΚΑΤΗΓΌΡΟΣ. 

᾿ οἰκέται Φιλοκλέωνος. 



ΣΦΗΚΈῈΣ. 

ΣΩΣΙΑΣ. ΞΑΝΘΙΑΣ. 

ΣΩΣ. Οὗτος, τί πάσχεις, ὦ κακόδαιμον Ξανθία; 

ΞΑΝ. φυλακὴν καταλύειν νυκτερινὴν διδάσκομαι. 

ΣΩΣ. κακὸν ἄρα ταῖς πλευραῖς τι προὔφειλες μέγα. 

ἂρ᾽ οἷσθά γ᾽ οἷον κνώδαλον φυλάττομεν ; 
» ᾿] “-“ ΞΑΝ, οἷδ᾽" ἀλλ᾽ ἐπιθυμῷ σμικρὸν ἀπομερμηρίσαι. 5 
“ΟΝΣ Ν δ᾽ ΩΝ δύ 3 ΕῚ ᾿ Ε “ ᾽ν 9 “- ΣΩΣ, σὺ δ᾽ οὖν παρακινδύνευ᾽, ἐπεὶ καὐτοῦ γ᾽ ἐμοῦ 

κατὰ τοῖν κόραιν ὕπνου τι καταχεῖται γλυκύ. 
“-- τ») 3, Φ “- " Ν Δ [η 

ΞΑΝ. ἀλλ᾽ ἢ παραφρονεῖς ἐτεὸν ἢ κορυβαντιᾷῷς ;᾿ 

ΣΩΣ. οὔκ, ἀλλ᾽ ὕπνος μ᾽ ἔχει τις ἐκ Σαβαζίου. 

ΞΑΝ. τὸν αὐτὸν ἄρ᾽ ἐμοὶ βουκολεῖς Σαβάζιον. 1ο 

κἀμοὶ γὰρ ἀρτίως ἐπεστρατεύσατο 

Μῆδός τις ἐπὶ τὰ βλέφαρα νυστακτὴς ὕπνος" 
Ν δ. 8 ὦ Ν 3 “ ,ὔ καὶ δῆτ᾽ ὄναρ θαυμαστὸν εἶδον ἀρτίως. 

ΣΩΣ. κἄγωγ᾽ ἀληθῶς οἷον οὐδεπώποτε. 
ἀτὰρ σὺ λέξον πρότερος. ἘΑΝ. ἐδόκουν ἀετὸν τ5 

καταπτάμενον εἰς τὴν ἀγορὰν μέγαν πάνυ 

ἀναρπάσαντα τοῖς ὄνυξιν ἀσπίδα 
’ 5 ’ 5 Ἂς 5» ΝῚ » ’, 

φέρειν ἐπίχαλκον ἀνεκᾶς εἰς τὸν οὐρανόν, 

κἄπειτα ταύτην ἀποβαλεῖν Κλεώνυμον. 

ΣΩΣ. οὐδὲν ἄρα γρίφου διαφέρει Κλεώνυμος. 20 

ΞΑΝ. πῶς δή; ΣΩΣ. προβαλεῖ τις τοῖσι συμπόταις λέγων, 
,ὔ Ν 5 “Ὁ 5 5 ἤ τ ᾽ “ 

τί ταυτὸν ἐν γῇ τ ἀπέβαλεν κἂν οὐρανῷ 
.} μος Ἷ 7 Ν “5 ΄, 

κἂν τῇ θαλάττῃ θηρίον τὴν ἀσπίδα ; 

Β 2 



4 

ΞΑΝ. 

ιΠ ΑΝ 

ΞΑΝ. 

ΣΩΣ. 

ΞΆΝ. 

ΞΑΝ. 

ΣΩΣ. 

ΣΩΣ. 

ΞΑΝ. 

ΣΦΗΚΕΣ. 

οἴμοι, τί δῆτά μοι κακὸν γενήσεται 
» ᾽ “ 5» ͵ὔ ἊΠ Ν, ὁ 

ἰδόντι τοῦτο τοὐνύπνιον; ΣΏΩΣ,. μὴ φροντίσῃς. 25 
ϑῸΝἝΝ Ν Ν Ν » Ν Ν ’ 

οὐδὲν γὰρ ἔσται δεινὸν οὐ μὰ τοὺς θεούς. 

δεινόν γέ πού ᾽στ᾽ ἄνθρωπος ἀποβαλὼν ὅπλα. 

ἀτὰρ. σὺ τὸ σὸν αὖ λέξον. ΣΩΣ. ἀλλ᾽ ἐστὶν μέγα. 

περὶ τῆς πόλεως γάρ ἐστι τοῦ σκάφους ὅλου. 

λέγε νυν ἀνύσας τι τὴν τρόπιν τοῦ πράγματος. 30 

ἔδοξέ μοι περὶ πρῶτον ὕπνον ἐν τῇ πυκνὶ 
5 ΙΑ ’ ͵ 

ἐκκλησιάζειν πρόβατα συγκαθήμενα, 

βακτηρίας ἔχοντα καὶ τριβώνια" 

κἄπειτα τούτοις τοῖς προβάτοισι μοὐδόκει 

δημηγορεῖν φάλαινα πανδοκεύτρια, 35 

ἔχουσα φωνὴν ἐμπεπρημένης ὑός. 
-“ τ “- “ , ᾿ αἰβοῖ. ΣΩΣ. τί ἔστι; ἘΑΝ. παῦε παῦε, μὴ λέγε 

ὄζει κάκιστον τοὐνύπνιον βύρσης σαπρᾶς. 
53] ε ἈΝ Ἷ ΔῊ “ 

εἶθ΄ ἡ μιαρὰ φάλαιν᾽ ἔχουσα τρυτάνην 

ἵστη βόειον δημόν. ἘΞἘΔΝ. οἴμοι δείλαιος" 40 
Ν “ ιν “, ,ὔ ᾿ 

τὸν δῆμον ἡμῶν βούλεται διιστάναι. 

ἐδόκει δέ μοι Θέωρος αὐτῆς πλησίον 
Ἀ “ ς Ν ,, μὰ 

χαμαι καθῆσθαι, τὴν κεφαλὴν κόρακος ἔχων. 
“Ὁ 

εἶτ᾽ ᾿Αλκιβιάδης εἶπε πρός με τραυλίσας" 

ὁλᾷς ; Θέωλος τὴν κεφαλὴν κόλακος ἔχει. 45 

ὀρθῶς γε τοῦτ᾽ ᾿Αλκιβιάδης ἐτραύλισεν. 

οὔκουν ἐκεῖν᾽ ἀλλόκοτον, ὁ Θέωρος κόραξ 

γιγνόμενος; ΞΑΝ. ἥκιστ᾽, ἀλλ᾽ ἄριστον. 

ΣΩΣ. πῶς; ΞΑΝ. ὅπως; 
" ΕΥ Ὧν. 9. ὍΣ Ἂν ΤΡῚΣ , ν᾽ ἄνθρωπος ὧν εἶτ᾽ ἐγένετ᾽ ἐξαίφνης κόραξ 

οὔκουν ἐναργὲς τοῦτο συμβαλεῖν, ὅτι 50 
5 Ν 3 ᾽ «ς “ "1 ,ὔ » ’ὔ ἀρθεὶς ἀφ᾽ ἡμῶν ἐς κόρακας οἰχήσεται ; 

εἶτ᾽ οὐκ ἐγὼ δοὺς δύ᾽ ὀβολὼ μισθώσομαι 

οὕτως ὑποκρινόμενον σοφῶς ὀνείρατα ; 
, -“ -“ 

φέρε νυν κατείπω τοῖς θεαταῖς τὸν λόγον, 



ΣΦΗΚΕΣ. 

φὶ δ μι, Ν “- ᾽ “-“ Ἷ ,ὔ ὀλίγ᾽ ἄτθ᾽ ὑπειπὼν πρῶτον αὐτοῖσιν ταδί, 
Ν φιντα “-“ - ,ὔ 

μηδὲν παρ᾽ ἡμῶν προσδοκᾶν λίαν μέγα, 

μηδ᾽ αὖ γέλωτα. Μεγαρόθεν κεκλεμμένον. 
ὅν Ἂν Ν ᾿ Ν Ε] Μ , δ. “ 

ἡμῖν γὰρ οὐκ ἔστ᾽ οὔτε κάρυ᾽ ἐκ φορμίδος 

δούλω διαρριπτοῦντε τοῖς θεωμένοις, 

οὔθ᾽ “Ἡρακλῆς τὸ δεῖπνον ἐξαπατώμενος, 

οὐδ᾽ αὖθις ἀνασελγαινόμενος Εὐριπίδης" 

οὐδ᾽ εἰ Κλέων γ᾽ ἔλαμψε τῆς τύχης χάριν, 

αὖθις τὸν αὐτὸν ἄνδρα μυττωτεύσομεν. 
5 ΝΟ, Ω  ο ; ,ὕ , μ 
αλλ΄ ἐστιν ἡμῖν λογίδιον γνώμην ἔχον, 
« “ Ν δ. χε ἥρω ον ἤ 
ὑμῶν μὲν αὐτῶν οὐχὶ δεξιώτερον, 

κωμῳδίας δὲ φορτικῆς σοφώτερον. 
» Ν ΓΙ ’ 5» 

ἐστιν γὰρ ἡμῖν δεσπότης ἐκεινοσΐ, 
“ ’ὔ «ε , ΘΑ “ 
ἅνω καθεύδων, ὁ μέγας, οὑπὶ τοῦ τέγους. 
.» , Ν 4.3 Ψ ἦ “- 

οὗτος φυλάττειν τὸν πατέρ᾽ ἐπέταξε νῷν, 
Ν ’ὔ σ , Ν. Ε ,ὔ ἔνδον καθείρξας, ἵνα θύραζε μὴ ᾿ξίῃ. 

’ Ἀ ε Ν. Ὁ ’ » “ “-“" 

νόσον γὰρ ὁ πατὴρ ἀλλόκοτον αὐτοῦ νοσεῖ, 
ἃ 

ἣν οὐδ᾽ ἂν εἷς γνοίη ποτ᾽ οὐδ᾽ ἃν ξυμβάλοι, 
᾿ Ν ΄ Ἀπ Στ εν , 

εἰ μὴ πύθοιθ᾽ ἡμῶν" ἐπεὶ τοπάζετε. 
᾽ 7 Ν 4« , ΞΘ ΞΕ ᾿ 

Αμυνίας μὲν ὁ ΤΠΠρονάπους φήσ᾽ οὑτοσὶ 

εἶναι φιλόκυβον αὐτόν: ΣΩΣ. ἀλλ᾽ οὐδὲν λέγει 
ν᾿ 2) » να 7.5 « “ Ν , ΄ 

μὰ Δί, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ αὑτοῦ τὴν νόσον τεκμαίρεται. 

Ιη ΑΝ, οὔκ, ἀλλὰ φιλο μέν ἐστιν ἁρχὴ τοῦ κακοῦ. 

ὁδὲ δέ φησι Σωσίας πρὸς Δερκύλον 

εἶναι φιλοπότην αὐτόν. ΣΩΣ. οὐδαμῶς γ᾽, ἐπεὶ 

αὕτη γε χρηστῶν ἐστὶν ἀνδρῶν ἡ νόσος. 
-- Τ ᾿] 

ΞΑΝ. Νικόστρατος δ᾽ αὖ φησιν ὃ Σκαμβωνίδης 
δ 

εἶναι φιλοθύτην αὐτὸν ἢ φιλόξενον. 

ΣΩΣ. μὰ τὸν κύν᾽, ὦ Νικόστρατ᾽, οὐ φιλόξενος, 
5 Ν ’ ᾿Ὶ Ν “ ἐς ἐπεὶ καταπύγων ἐστὶν ὅ γε Φιλόξενος. 

ΞΑΝ, ἄλλως φλυαρεῖτ᾽" οὐ γὰρ ἐξευρήσετε. 
5» Ν, ᾿] “7 ᾿] , -᾿ ΄“ 

εἰ δὴ ᾿πιθυμεῖτ᾽ εἰδέναι, σιγᾶτε νῦν. 

σι 

σι σι 

όο 

όξ 

γο 

ο σι 



ΣΦΗΚΕΣ. 

φράσω γὰρ ἤδη τὴν νόσον τοῦ δεσπότου. 
, ᾿] « "} ἈΝ “» 

φιληλιαστῆς ἐστιν ὡς οὐδεὶς ἀνήρ, 
-“ “ Ν ἐρᾷ τε τούτου τοῦ δικάζειν, καὶ στένει, 

μὴ Ν Ε ΕΖ “ ,, ’ ’ 

ἣν μὴ πὶ τοῦ πρώτου καθίζηται ξύλου. 9ο 
“ ΜΠ πι τῶν “Ὁ Ν δον ὕπνου δ᾽ ὁρᾷ τῆς νυκτὸς οὐδὲ πασπάλην. 
“ἃ δ᾽ ΩΣ ’ὔ Ἄ Υ̓ “ - “ ἣν δ᾽ οὖν καταμύσῃ κἂν ἄχνην, ὅμως ἐκεῖ 
ς [οὶ , Ἂν ͵ὔ ᾿ Ν. ΄ ὁ νοῦς πέτεται τὴν νύκτα περὶ τὴν κλεψύδραν. 

ὑπὸ τοῦ δὲ τὴν ψῆφόν γ᾽ ἔχειν εἰωθέναι 

σι 

κ ἝΞ , α ΄ 3: 7 τοὺς τρεῖς ξυνέχων τῶν δακτύλων ἀνίσταται, 9 
“ Ν 5 Ν ,ὔ ὥσπερ λιβανωτὸν ἐπιτιθεὶς νουμηνίᾳ. 

Ν Ν , Χ » ΄ ,ὔ καὶ νὴ Δῦ ἣν ἴδῃ γέ που γεγραμμένον 
υἱὸν Πυριλάμπους ἐν θύρᾳ Δῆμον καλόν, 

3) 

“ἐ κημὸς καλός. 
, , φ. ἰὼν παρέγρᾶψε πλησίον 

Ν Ἂ ’ ᾽ ὰἁ 3... :) ΝΡ 7, Ν 

τὸν ἀλεκτρυόνα ὃ, ὃς ἠδ ἀφ ἑσπέρας, ἔφη Ιοο 
ἮΝ δι. 7.5 ΄ὕ 3.“ ὦ 5 , ὄψ᾽ ἐξεγείρειν αὐτὸν ἀναπεπεισμένον, 

“ ’ὔ 

παρὰ τῶν ὑπευθύνων ἔχοντα χρήματα. 

εὐθὺς δ᾽ ἀπὸ δορπηστοῦ κέκραγεν ἐμβάδας, 
᾽ 3 5. Ν ΄’ὔ Ν ἷ 

κἄπειτ᾽ ἐκεῖσ᾽ ἐλθὼν προκαθεύδει πρῷ πάνυ, 

ὥσπερ λεπὰς προσεχόμενος τῷ κίονι. ΤῸΡ 
ἘΠ ΞΘ. ον. 7 3. ΕἾ “- Ν Ἁ 
ὑπὸ δυσκολίας δ᾽ ἅπασι τιμῶν τὴν μακρὰν 

, μὴ ΄ ὥσπερ μέλιττ᾽ ἢ βομβυλιὸς εἰσέρχεται, 
» ’ὔ 

ὑπὸ τοῖς ὄνυξι κηρὸν ἀναπεπλασμένος. 
΄ ψήφων δὲ δείσας μὴ δεηθείη ποτέ, 

᾽) 

ἵν᾽ ἔχοι δικάζων, αἰγιαλὸν ἔνδον τρέφει. 1το 
πρσδ' ΑΣΑ ΤΩς ΄ δ. ϑτὰ τοιαῦτ᾽ ἀλύει᾽ νουθετούμενος δ᾽ ἀεὶ 

μᾶλλον δικάζει. τοῦτον οὖν φυλάττομεν 
»“ 5 ΄ ες Ἄ Ἂ ΒηΟλ 

μοχλοῖσιν ἐνδήσαντες, ὡς ἂν μὴ ᾿ξίῃ. 
« Ν «ν" }] “ Ν ’ “ ᾿ 
ὁ γὰρ υἱὸς αὐτοῦ τὴν νόσον βαρέως φέρει. 

καὶ πρῶτα μὲν λόγοισι παραμυθούμενος ΤΊΣ, 
»} , 9: Ν ““ ’ 

ἀνέπειθεν αὐτὸν μὴ φορεῖν τριβώνιον 

μηδ᾽ ἐξιέναι θύραζ᾽" ὁ δ᾽ οὐκ ἐπείθετο. : 
ν". ΒᾺΝ 3 , .} “ 7 «ς ᾽ ᾿Σ “ εἶτ᾽ αὐτὸν ἀπέλου κἀκάθαιρ᾽. ὁ δ᾽ οὐ μάλα. 



ΒΔΕ. 

ΑΝ Ιη 

ΒΔΕ 

ΒΔΕ. 

ΦΙΛ. 

ΣΦΗΚΕΣ. 

μετὰ ταῦτ᾽ ἐκορυβάντιζ᾽" ὁ δ᾽ αὐτῷ τυμπάνῳ 

ἄξας ἐδίκαζεν εἰς τὸ Καινὸν ἐμπεσών. 
-“ “ "-“" » , 

ὅτε δῆτα ταύταις ταῖς τελεταῖς οὐκ ὠφέλει, 

διέπλευσεν εἰς Αἴγιναν εἶτα ξυλλαβὼν 
᾽ “ 

νύκτωρ κατέκλινεν αὐτὸν εἰς ᾿Ασκληπιοῦ" 

ὁ δ᾽ ἀνεφάνη κνεφαῖος ἐπὶ τῇ κιγκλίδι. 
5» “ Ε] βπιφ ἃ 5 7 

ἐντεῦθεν οὐκέτ᾽ αὐτὸν ἐξεφρείομεν. 

ὁ δ᾽ ἐξεδίδρασκε διά τε τῶν ὑδρορροῶν 
Ν “ 5 “ « “ 3. σ΄.νΥὕ ΑΝ ’ 

καὶ τῶν ὀπῶν" ἡμεῖς δ᾽ ὅσ᾽ ἣν τετρημένα 

ἐνεβύσαμεν ῥακίοισι κἀπακτώσαμεν" 
«ς ᾽ « Ν Ν « δν Ἷ 

ὃ ὃ ὡσπερεὶ κολοιὸς αὑτῷ παττάλους 
δὲ κί » Ν - ΓΕ ᾿ 7 

ἐνέκρουεν εἰς τὸν τοῖχον, εἶτ᾽ ἐξήλλετο. 
ε -“ Ν Ν. ᾽ Ν “ δ. 

ἡμεῖς δὲ τὴν αὐλὴν ἅπασαν δικτύοις 
, . ’ , 

καταπετάσαντες ἐν κύκλῳ φυλάττομεν. 
“ “ , 

ἔστιν δ᾽ ὄνομα τῷ μὲν γέροντι Φιλοκλέων, 
-  -“ Ἁ , 

ναὶ μὰ Δία, τῷ δ᾽ υἱεῖ γε τῳδὲ Βδελυκλέων, 

ἔχων τρόπους φρυαγμοσεμνάκους τινάς. 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ. ΞΑΝΘΙΑΣ. ΣΩΣΊΑΣ. 
ΙΑ Ν ,ὔ 

ὦ Ξανθία καὶ Σωσία, καθεύδετε ; 

οἴμο. ΣΩΣ. τί ἔστι; ΞΑΝ. Βδελυκλέων 

ίσταται. 

οὐ περιδραμεῖται σφῷν ταχέως δεῦρ᾽ ἅτερος ; μ ὃν ταχ ρ᾽ ἅτερος ; 
ε Ν Ν ᾿] Ν Ψ Ν » 7 

ὁ γὰρ πατὴρ εἰς τὸν ἰπνὸν εἰσελήλυθεν 

καὶ μυσπολεῖ τι καταδεδυκώς. ἀλλ᾽ ἄθρει, 
Ἐπ μος , κ᾿ ΠΟΊΑΣ Ἀν ἀπ τὸ 7 

κατὰ τῆς πυέλου τὸ τρῆμ ὅπως μὴ κδύσεται" 

125 

130 

135 

ἀν - 

140 

σὺ δὲ τῇ θύρᾳ πρόσκεισο. ἘΞΑΝ. ταῦτ᾽, ὦ δέσποτα. 

ἄναξ Πόσειδον, τί ποτ᾽ ἄρ᾽ ἣ κάπνη ψοφεῖ ; 

οὗτος, τίς εἶ σύ; 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ. 
Ν Μ ἢ 

καπνὸς ἔγωγ᾽ ἐξέρχομαι. 

ΒΔΕ. καπνός ; φέρ᾽ ἴδω ξύλου τίνος σύ. ΦΙΛ. συκίνου. 
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ΒΔΕ. 

ΣΩΣ. 

ΦΙΛ. 

ΒΔΕ. 

ΞΑΝ. 

ΣΦΗΚΕΣ. 

νἢ τὸν Δί᾽ ὅσπερ γ᾽ ἐστὶ δριμύτατος καπνῶν. 146 
5 Ἂς ᾽ »} , δ᾿» ᾽ ε ὔ ἀτὰρ οὐκ ἐσερρήσεις γε; ποῦ σθ᾽ ἡ τηλία ; 

δύου πάλιν φέρ᾽ ἐπαναθῶ σοι καὶ ξύλον. 

ἐνταῦθά νυν ζήτει τιν᾽ ἄλλην μηχανήν. 
ἜΤ ΦῸΝ ν , ᾽ τ σαν Ὑ ς “ ᾽ ᾿ 4. ον ἀτὰρ ἄθλιός γ᾽ εἴμ᾽ ὡς ἕτερος οὐδεὶς ἀνήρ, ιβο 

ὅστις πατρὸς νυνὶ Καπνίου κεκλήσομαι. 

ὅδε τὴν θύραν ὠθεῖ: ΒΔΕ. πίεζέ νυν σφόδρα 
ΩΣ “» “ Ψ τω Ἂς 5 ἌΔ4᾽ Κὶ εὖ κἀνδρικῶς" κἀγὼ γὰρ ἐνταῦθ᾽ ἔρχομαι. 

καὶ τῆς κατακλεῖδος ἐπιμελοῦ καὶ τοῦ μοχλοῦ 

φύλατθ᾽ ὅπως μὴ τὴν βάλανον ἐκτρώξεται. 155 
7 ᾽ ᾽ Ε] » ’ ᾽  κ ’ τί δράσετ᾽ ; οὐκ ἐκφρήσετ᾽, ὦ μιαρώτατοι, 

3 δικάσοντά μ᾽, ἀλλ᾽ ἐκφεύξεται Δρακοντίδης ; 

σὺ δὲ τοῦτο βαρέως ἂν φέροις ; ΦΙΛ. ὁ γὰρ θεὸς 
, Ν 5 -“" , 

μαντευομένῳ μοὔχρησεν ἐν Δελφοῖς ποτε, 

ὅταν τις ἐκφύ ὦ λῆ 7 όο ν τις ἐκφύγῃ μ᾽, ἀποσκλῆναι τότε. Ι 
Ν 5» , “ ᾿Α4 
Απολλον ἀποτρόπαιε, τοῦ μαντεύματος. 

ἴθ᾽, ἀντιβολῷ σ᾽, ἔκφρες με, μὴ διαρραγῶ. 

. μὰ τὸν Ποσειδῶ, Φιλοκλέων, οὐδέποτέ γε. 

διατρώξομαι τοίνυν ὀδὰξ τὸ δίκτυον. 
"] 

ἀλλ᾽ οὐκ ἔχεις ὀδόντας. ΦΙΛ. οἴμοι δείλαιος" τό5 
“-“ Υ̓ ᾽ “5 ,ὔ “ “Α ,ὔ 

πῶς ἄν σ᾽ ἀποκτείναιμι ; πῶς ; δότε μοι ξίφος 
“ Ἃ 

ὅπως τάχιστ᾽, ἢ πινάκιον τιμητικόν. 
,ὔ ’ 

ἅνθρωπος οὗτος μέγα τι δρασείει κακόν. 

μὰ τὸν Δί᾽ οὐ δῆτ᾽, ἀλλ᾽ ἀποδόσθαι βούλομαι 

τὸν ὄνον ἄγων αὐτοῖσι τοῖς κανθηλίοις" 170 

νουμηνία γάρ ἐστιν. ΒΔΕ. οὔκουν κἂν ἐγὼ 

αὐτὸν ἀποδοίμην δῆτ᾽ ἄν ; ΦΙΛ. οὐχ ὥσπερ γ᾽ ἐγώ. 

μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ἄμεινον. ΦΙΛ. ἀλλὰ τὸν ὄνον ἔξαγε. 

οἵαν πρόφασιν καθῆκεν, ὡς εἰρωνικῶς, 

ἵνα θᾶττον ἐκπέμψειας. ΒΔΕ. ἀλλ᾽ οὐκ ἔσπασεν 
, δ ν ἃ Ν 3 , Υ ἿΞ ταύτῃ γ᾽ ἐγὼ γὰρ ἠσθόμην τεχνωμένου. 176 

3 ) 2 ’ ν ν ἘΣ πὸ, “ 
ἀλλ΄ εἰσιών μοι τὸν ΟγῸ» ἐξάγειν δοκῶ. 



ΒΔΕ. 

ΒΔΕ. 

ΒΔΕ. 

ΦΙΛ. 
ΒΔΕ. 
ΒΔΕ. 
ΦΙΛ. 

ΒΔΕ. 

ΦΙΛ. 

ΒΔΕ. 

ΞΑΝ. 

ΣΩΣ. 

ΒΔΕ. 

ΣΦΗΚΕΣ. ἢ 

ὅπως ἂν ὁ γέρων μηδὲ παρακύψῃ πάλιν. 
᾿ ᾽ “ ͵ὔ 

κάνθων, τί κλάεις ; ὅτι πεπράσει τήμερον ; 

βάδιζε θᾶττον. τί στένεις, εἰ μὴ φέρεις 180 
᾿ »- Ν 

Οδυσσέα τιν᾽; ΞΑΝ,. ἀλλὰ ναὶ μὰ Δία φέρει 

κάτω γε τουτονί τιν᾽ ὑποδεδυκότα. 

ποῖον ; φέρ' ἴδωμαι. ΞΑΝ. τουτονί. ΒΔΕ, τουτὶ 

τί ἦν; 

τίς εἶ ποτ᾽, ὥνθρωπ᾽, ἐτεόν ; ΦΙΛ. Οὗτις νὴ Δία. 

Οὗτις σύ; ποδαπός; ΦΙΛ. Ἴθακος ᾿Αποδρασιπ- 

πίδου. 185 

Οὗτις μὰ τὸν Δί᾽ οὔ τι χαιρήσων γε σύ. 
΄“ “ » ) 4 ων 7 

ὕφελκε θᾶττον αὐτόν. ὡ μιαρώτατος, 

ἵν᾽ ὑποδέδυκεν: ὥστ᾽ ἔμοιγ᾽ ἰνδάλλεται 

ὁμοιότατος κλητῆρος εἶναι πωλίῳ μ ς κλητῆρος εἷν ως 
» 7] ) ΜΡ ᾿] « ’ὔ ’ 

εἰ μή μ᾽ ἐάσεθ᾽ ἡσύχως, μαχούμεθα. 190 
Ἁ ΄" -" -“ “- ΄“ 

περὶ τοῦ μαχεῖ νῷν δῆτα ; ΦΙΛ. περὶ ὄνου σκιᾶς. 
Ν Φ ’ὔ , ἣν “2 

πονηρὸς εἶ πόρρω τέχνης καὶ παράβολος. 
5 Ν ’, 5 Ν ᾽ 5 ψ ᾿] - Ν 

ἐγὼ πονηρός ; οὐ μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ οὐκ οἷσθα σὺ 

νῦν μ᾽ ὄντ᾽ ἄριστον᾽ ἀλλ᾽ ἴσως, ὅταν φάγῃς μ ρ ἢ ὙΠ 

ὑπογάστριον γέροντος ἡλιαστικοῦ. τοϑ 
Ν Ν » νΝ Ν }] “- 5» ᾽ὔὕ ὥθει τὸν ὄνον καὶ σαυτὸν εἰς τὴν οἰκίαν. 

ὦ ξυνδικασταὶ καὶ Κλέων, ἀμύνατε. 
Ν , “ ᾽’ ’ 

ἔνδον κέκραχθι τῆς θύρας κεκλεισμένης. 

ὥθει σὺ πολλοὺς τῶν λίθων πρὸς τὴν θύραν, 

καὶ τὴν βάλανον ἔμβαλλε πάλιν εἰς τὸν μοχλόν, 
Α “ “-“ Ν ν “ Ν “ 

καὶ τῇ δοκῷ προσθεὶς τὸν ὅλμον τὸν μέγαν 201 
Ὶ 

ἀνύσας τι προσκύλιέ γ᾽. ΣΩΣ. οἴμοι δείλαιος" 
“ 3 - ,ὔ , Ν 7, 

πόθεν ποτ᾽ ἐμπέπτωκέ μοι τὸ βωλίον ; 

ἴσως ἄνωθεν μῦς ἐνέβαλέ σοί ποθεν. 
“ ᾿ 

μῦς ; οὐ μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ὑποδυόμενός τις οὑτοσὶ 105 
5 Ν -“ , ε Ν » ,ὔ 

ὑπὸ τῶν κεραμίδων ἡλιαστὴς ὀροφίας. 

οἴμοι κακοδαίμων, στροῦθος ἁνὴρ γίγνεται" 



ΤΟ ΣΦΗΚΕΣ. 

ἐκπτήσεται. ποῦ ποῦ ᾿στί μοι τὸ δίκτυον ; 
“- “ Ἷ “ Ἂ ὦ ζω τ 

σοῦ σοῦ, πάλιν σοῦ. νὴ Δί΄ ἡ μοι κρεῖττον ἣν 

τηρεῖν Σκιώνην ἀντὶ τούτου τοῦ πατρός. 210 

ΣΩΣ, ἄγε νυν, ἐπειδὴ τουτονὶ σεσοβήκαμεν, 

κοὐκ ἔσθ᾽ ὅπως διαδὺς ἂν ἡμᾶς ἔτι λάθοι, 
ἊΨ 5 5 7 “ “ ’ὔ τί οὐκ ἀπεκοιμήθημεν ὅσον ὅσον στίλην ; 

ΒΔΕ, ἀλλ᾽, ὦ πονήρ᾽, ἥξουσιν ὀλίγον ὕστερον 
“ αὶ 

οἱ ξυνδικασταὶ παρακαλοῦντες τουτονὶ 215 

τὸν πατέρα ΣΩΣ. τί λέγεις; ἀλλὰ νῦν ὄρθρος 

βαθύς. 

ΒΔΕ. νὴ τὸν Δί᾽, ὀψὲ τἄρ᾽ ἀνεστήκασι νῦν. 

ὡς ἀπὸ μέσων νυκτῶν γε παρακαλοῦσ᾽ ἀεί, 

λύχνους ἔχοντες καὶ μινυρίζοντες μέλη 

ἀρχαιομελησιδωνοφρυνιχήρατα, 220 
“- “ “ 4 

οἷς ἐκκαλοῦνται τοῦτον. ΞΑΝ. οὐκοῦν, ἣν δέῃ, 

ἤδη ποτ᾽ αὐτοὺς τοῖς λίθοις βαλλήσομεν. 
3 κ ΒΔΕ, ἀλλ᾽, ὦ πονηρέ, τὸ γένος ἤν τις ὀργίσῃ 

Ν “ Ψ, Υ̓ ᾽ “ σι 

τὸ τῶν γερόντων, ἔσθ᾽ ὅμοιον σφηκιᾷ. 
» Ν Χ , 5 “ }] ’, ἔχουσι γὰρ καὶ κέντρον ἐκ τῆς ὀσφῦος 22 σι 

Ὸ “ 

ὀξύτατον, ᾧ κεντοῦσι, καὶ κεκραγότες 
“-“ Ὰ 

πηδῶσι καὶ βάλλουσιν ὥσπερ φέψαλοι. 

1 ̓ » 2 μὴ φροντίσῃς" ἐὰν ἐγὼ λίθους ἔχω, 

πολλῶν δικαστῶν σφηκιὰν διασκεδῶ. 

ΧΟΡΟΣ. ΠΑΙΔΕΣ. 

ΧΟΡ. χώρει, πρόβαιν᾽ ἐρρωμένως. ὦ Κωμία, βραδύνεις ; 

μὰ τὸν Δί᾽, οὐ μέντοι πρὸ τοῦ γ᾽, ἀλλ᾽ ἦσθ᾽ ἱμὰς 
κύνειος" 221 

νυνὶ δὲ κρείττων ἐστὶ σοῦ Χαρινάδης βαδίζειν. 

ὦ Στρυμόδωρε Κονθυλεῦ, βέλτιστε συνδικαστῶν, 

Εὐεργίδης ἂρ’ ἐστί που ᾽νταῦθ᾽, ἣ Χάβης ὁ Φλυεύς ; 
πάρεσθ᾽, ὃ δὴ λοιπόν γ᾽ ἔτ᾽ ἐστίν, ἀππαπαῖ παπαιάξ, 



ΣΦΗΚΕΣ. 

ἥβης ἐκείνης, ἡνίκ᾽ ἐν Βυζαντίῳ ξυνῆμεν 

1 

2306 

φρουροῦντ᾽ ἐγώ τε καὶ σύ; κἄτα περιπατοῦντε νύκτωρ 
“- . 

τῆς ἀρτοπώλιδος λαθόντ᾽ ἐκλέψαμεν τὸν ὅλμον, 
Φι4Θ' ΚΜ’ “ ,ὔ ’ὔ ᾽ν Ὁ 

καθ ἥψομεν τοῦ κορκόρου, κατασχίσαντες αὕτον. 

ἀλλ᾽ ἐγκονῶμεν, ὦνδρες, ὡς ἔσται Λάχητι νυνί 240 

σίμβλον δέ φασι χρημάτων ἔχειν ἅπαντες αὐτόν. 
χθὲς οὖν Κλέων ὁ κηδεμὼν ἡμῖν ἐφεῖτ᾽ ἐν ὥρᾳ 

ἥκειν ἔχοντας ἡμερῶν ὀργὴν τριῶν πονηρὰν 
"5 ᾽ 

ἐπ᾽ αὐτόν, ὡς κολωμένους ὧν ἠδίκησεν. ἀλλὰ 
,ὔὕ μεν [κ ᾿ « ’ὔ ’ 

σπεύδωμεν, ὦνδρες ἥλικες, πρὶν ἡμέραν γενέσθαι. 
΄“- ε΄ “ ᾽ὔὕ [} “-“ 

χωρῶμεν, ἅμα τε τῷ λύχνῳ πάντη διασκοπῶμεν, 2406 

μή που λίθος τις ἐμποδὼν ἡμᾶς κακόν τι δράσῃ. 
͵ 

ΠΑΙ. τὸν πηλόν, ὦ πάτερ πάτερ, τουτονὶ φύλαξαι. 
᾽ 3 

ΧΟΡ. κάρφος χαμᾶθέν νυν λαβὼν τὸν λύχνον πρόβυσον. 

ΠΑΙ͂. οὔκ, ἀλλὰ τῳδί μοι δοκῶ τὸν λύχνον προβύσειν. 

ΧΟΡ. τί δὴ μαθὼν τῷ δακτύλῳ τὴν θρυαλλίδ᾽ ὠθεῖς, 

καὶ ταῦτα τοὐλαίου σπανίζοντος, ὥνόητε; 
᾽ Ν Ἷ ᾽ “ , 7 ᾿ 

οὐ γὰρ δάκνει σ΄, ὅταν δέῃ τίμιον πρίασθαι. 

ΠΑΙ. εἰ νὴ Δί᾽ αὖθις κονδύλοις νουθετήσεθ᾽ ἡμᾶς, 
5 7 Ν , Ν ν .] 4“ ἊὮ 
ἀποσβέσαντες τοὺς λύχνους ἄπιμεν οἴκαδ᾽ αὐτοί 

κἄπειτ᾽ ἴσως ἐν τῷ σκότῳ τουτουὶ στερηθεὶς 

τὸν πηλὸν ὥσπερ ἀτταγᾶς τυρβάσεις βαδίζων. 

ΧΟΡ. ἦ μὴν ἐγώ σου χἀτέρους μείζονας κολάζω. 

ἀλλ᾽ οὑτοσί μοι βόρβορος φαίνεται πατοῦντι" 

250 

᾽ Ν ᾽ “ 3 ς “ , ν -“ 

κοὺκ ἔσθ ὅπως οὐχ ἡμερῶν τεττάρων τὸ πλεῖστον 
“ 5 Ψ Ν Ν Ν “Ὁ 

ὕδωρ ἀναγκαίως ἔχει τὸν θεὸν ποιῆσαι. 

ἔπεισι γοῦν τοῖσιν λύχνοις οὑτοιὶ μύκητες" 
-“ ᾽ “ ΓΒ ὙΠ. -“ « Ν , 

φιλεῖ δ᾽, ὅταν τοῦτ᾽ ἢ, ποιεῖν ὑετὸν μάλιστα. 
-“" ““ ΨΥ “ 

δεῖται δὲ καὶ τῶν καρπίμων ἅττα μή ᾽στι πρῷα 
“ , ἊΣ “ ’ Ε » 
ὕδωρ γενέσθαι κἀπιπνεῦσαι βόρειον αὑτοῖς. 

,ὔ ΓΈΜΩΝ; Ὁ) ς “ ως ᾿Ξ “Ἁ ὃ "Ὃ Ν τ 

τι χΧρὴμ ἀρ οὐκ Τῆς οἰκιᾶς Τῆσ' ες συνοικαστῆὴς 

261 

2605 

πέπονθεν, ὡς οὐ φαίνεται δεῦρο πρὸς τὸ πλῆθος ; 
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“ 3 ᾿ “-“ “ 

οὐ μὴν πρὸ τοῦ γ᾽ ἐφολκὸς ἦν, ἀλλὰ πρῶτος ἡμῶν 
ς “δ΄ ἃ, ΝΥ ’, Ξ ᾿ ΙΝ ᾿ ἸἘΌΨΘΟΑΝ 
ἡγεῖτ ἂν ἄδων Φρυνίχου" καὶ γάρ ἐστιν ἁνὴρ 

φιλῳδός, ἀλλά μοι δοκεῖ στάντας ἐνθάδ᾽, ὦνδρες, 
ΝΥ ΦΟΡᾺΣ ΕῚ -" » ’, ε ΄ 
ἄδοντας αὐτὸν ἐκκαλεῖν, ἤν τί πως ἀκούσας 271 

ΕῚ “ , Γαδ ΚΣ ΠΣ “ ε ΄ ,ὔ τοὐμοῦ μέλους ὑφ᾽ ἡδονῆς ἑρπύσῃ θύραζε. 
,ὔ ᾽ ᾽ Ν “ ᾿ᾷ 9 Ψ.» Φο σνς ς , 

τί ποτ᾿ οὐ πρὸ θυρῶν φαίνετ᾽ ἄρ ἡμῖν ὁ γέρων 
ἘΤῪ ἊΣ αι: ͵ὕ Ἂ 

οὐδ᾽ ὑπακούει ; [στρ.]} 
“ » ’ὔ Ν 

μῶν ἀπολώλεκε τὰς 
Ι Ων 

ἐμβάδας, ἢ προσέκοψ᾽ ἐν 275 
“-“ Ψ, Ἀ “ ,ὔ 

τῷ σκότῳ τὸν δακτυλὸν ποῦ, 
3 “ 

ἐπεφλέγμηνε δ᾽ αὐτοῦ 

τὸ σφυρὸν γέροντος ὄντος ; 
Ν γι “5. τἂν “ 

καὶ τάχ ἂν βουβωνιφη. 
ᾶ. Ἂς Ν ,ὕ , ΟΡ “ 4. ὑφις κῷ 
ἢ μὴν πολὺ δριμύτατός γ᾽ ἣν τῶν παρ᾽ ἡμῖν, 

Ν ΄ » Ἄ ᾿] 7 3 
καὶ μόνος οὐκ ἂν ἐπείθετ΄, 

}] 
ἀλλ᾽ ὁπότ᾽ ἀντιβολοίη 

τις, κάτω κύπτων ἂν οὕτω, 

λίθον ἕψεις, ἔλεγεν. 280 
ω ᾿ ἁ « “΄“ 

τάχα δ᾽ ἂν διὰ τὸν χθιζνὸν ἄνθρωπον, ὃς ἡμᾶς 

διεδύετ᾽ [ἀντ.] 
ἐξαπατῶν, λέγων ὡς 

“. Ὶ καὶ φιλαθήναιος ἣν καὶ 

τὰν Σάμῳ πρῶτος κατείποι, 
Ν κεν] » , 

διὰ τοῦτ ὠδυνήθη, 

εἶτ᾽ ἴσως κεῖται πυρέττων. 

ἔστι γὰρ τοιοῦτος ἁνήρ. 285 

ἀλλ᾽, ὦγάθ᾽, ἀνίστασο μηδ᾽ οὕτως σεαυτὸν 

ἔσθιε, μηδ᾽ ἀγανάκτει. 
ΝῚ Ἂς "5 Α. ἣν “ 

καὶ γὰρ ἀνὴρ παχὺς ἥκει 
“ ’ ἯΠὺῚ , Ἔ 

τῶν προδόντων τἀπὶ Θράκης 

ὃν ὅπως ἐγχυτριεῖς. 

ὕπαγ᾽, ὦ παῖ, ὕπαγε. 290 



ΠΑΙ. 

ΧΟΡ, 

ΠΑΙ͂. 

ΠΑΙ. 

ΧΟΡ. 

ΠΑΙ. 

ΧΟΡ: 

ΠΑΙ. 

ΧΟΡ. 

ΠΑΙ. 

ΣΦΗΚΈΣ. 

“5 ἐθελήσεις τί μοι οὖν, ὦ 
Ν ᾽ “ 

πάτερ, ἤν σού τι δεηθῶ ; 
" ᾽ 

πάνυ γ᾽, ὦ παιδίον. ἀλλ᾽ εἰ- 

πὲ τί βούλει με πρίασθαι 
’, “ Υ 5 5 “ ") 

καλόν ; οἶμαι δέ σ᾽ ἐρεῖν ἀ- 
, , ΄- “ 

στραγάλους δήπουθεν, ὦ παῖ. 

μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ἰσχάδας, ὦ παπ- 

πία: ἥδιον γάρ. ΧΟΡ. οὐκ ἂν 
Ν 77 ᾿ , , 4:8 - 

μὰ Δί᾽, εἰ κρέμαισθε γ᾽ ὑμεῖς. 
ν 7) Μ Ν , Ν 

μὰ Δί οὔ τἄρα προπέμψω σε τὸ 

ἀπὸ γὰρ τοῦδέ με τοῦ μισθαρίου 
, : 15 - μ᾿ 4 

τρίτον αὑτὸν ἔχειν ἄλ- 

φιτα δεῖ καὶ ξύλα κὦώψον" 
ἥξ Ν “ ᾿ » - “ 

σὺ δὲ σῦκα μ᾽ αἰτεῖς. 
Ν Φ μιν ἃς 

ἄγε νυν, ὦ πάτερ, ἢν μὴ 

τὸ δικαστήριον ἅρχων ἣ 

καθίσῃ νῦν, πόθεν ὠνη- 
’ ᾽ Ν Ν 5» 

σόμεθ᾽ ἄριστον ; ἔχεις ἐλ- 
7 ἴ, “ μιν 

πίδα χρηστὴν τινα νῷν ἢ 
“ “ πόρον Ἕλλας ἱρόν [εὑρεῖν] ; 

5 “ “ 5 -" “ 

απαπαῖ, φεῦ, ἀπαπαῖΐῖ, φεῦ, 
ν Σ] ᾽ ΝΜ “ ΕΥῸῚ 

μὰ Δί οὐκ ἔγωγε νῷν οἷδ 
ε ’ -“ Ν 

ὁπόθεν γε δεῖπνον ἔσται. 

13 

[στρ] 

295 

λοιπόν. 

300 

Δ10Ὸ 

,ὔ τ τα ᾿ς 7, “ “ 
τί με δῆτ᾽, ὦ μελέα μῆτερ, ἔτικτες ; 

3 ἵν᾽ ἐμοὶ πράγματα βόσκειν παρέχηῃς. 
5 ’ Μ' 9. ἃ 

ἀνόνητον ἄρ ὦ θυ- 
“ ’ 3 “. Ν 

λάκιὸον σ εἶχον ἄγαλμα. 
πο . ὦ 

ε ἐ. 

πάρα νῷν στενάζειν. 
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ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ, ΧΟΡΟΣ. ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ, 

ΦΙΛ. 

ΧΟΡ. 

ΦΙΛ. 

ΞΑΝΘΙΑΣ. 
7 , Ν 

φίλοι, τήκομαι μὲν 

πάλαι διὰ τῆς ὀπῆς 

ὑμῶν ὑπακούων. 

ἀλλ᾽ οὐ γὰρ οἷός τ᾽ εἴμ᾽ 
τὸ ,ὔ 4 ᾿ ἄδειν, τί ποιήσω ; 

“ 3 πα τίς “- 3 5 ᾿ 
τηροῦμαι δ΄ ὑπὸ τῶνδ᾽, ἐπεὶ 

βούλομαί γε πάλαι μεθ᾽ ὑ- 

μῶν ἐλθὼν ἐπὶ τοὺς καδί- 

σκους κακόν τι ποιῆσαι. 

ἀλλ᾽, ὦ Ζεῦ, Ζεῦ μέγα βροντήσας 
δ ᾿, Ν . "4 ἤἦ με ποίησον καπνὸν ἐξαίφνης, 

ἢ Προξενίδην, ἢ τὸν Σέλλου 

τοῦτον τὸν ψευδαμάμαξυν. 

τόλμησον, ἄναξ, χαρίσασθαί μοι, 

πάθος οἰκτείρας" 

ἤ με κεραυνῷ διατινθαλέῳ 

σπόδισον ταχέως" 
Ν » 5 ’ὔ 3 " , 

κἄπειτ ἀνελών μ' ἀποφυσῆσας 

εἰς ὀξάλμην ἔμβαλε θερμήν; 
ἢ δῆτα λίθον με ποίησον ἐφ᾽ οὗ 

τὰς χοιρίνας ἀριθμοῦσιν. 
ὔ , Ψ ᾽ ς ον γῇ , Μ 

. τίς γὰρ ἐσθ ὃ ταῦτά σ᾽ εἴργων 

κἀποκλείων τῇ θύρᾳ; λέ- 
ἐ ͵ 

Ν Μ Ν, “4 ξον" πρὸς εὔνους γὰρ φράσεις. 

ΣΩΣΙΑΣ. 

917 

320 

328 

900 

στρ. α΄. 

335 
ε . εἰὖρ, 5 Ἂς Ἄν Ὁ Ν Ν 

. Οὐμὸς υἱὸς. ἀλλὰ μὴ βοᾶτε καὶ γὰρ τυγχάνει 

οὑτοσὶ πρόσθεν καθεύδων. ἀλλ᾽ ὕφεσθε τοῦ τόνου. 
τοῦ δ᾽ ἔφεξιν, ὦ μάταιε, ταῦτα δρᾶν σε βούλεται ; 

Ν ,ς ΄ Νν 

καὶ τίνα πρόφασιν ἐχων ; 
οὐ σῦς ΚΝ τ ὁ ὃ ὃ Ἴς ὑδὲ ὃ -“ ὑδὲ , ὑκ ἐᾷ μ᾽, ὦνδρες, δικάζειν οὐδὲ δρᾶν οὐδὲν κακόν, 340 
ἀλλά μ᾽ εὐωχεῖν ἕτοιμός ἐσθ᾽" ἐγὼ δ᾽ οὐ βούλομαι. 



ΧΟΡ, 

ΦΙΛ. 

ΧΟΡ. 

ΦΙΛ. 

ΦΙΛ. 

ΣΦΗΚΕΣ. 5 

Ἁ Ν ,’ 

τοῦτ᾽ ἐτόλμησ᾽ ὁ μιαρὸς χα- στρ. β΄.} 
“ » 

νεῖν ὁ Δημολογοκλέων ὅδ᾽, 
, κ᾿ 

ὅτι λέγεις σύ τι περὶ τῶν νε- 343 

ὧν ἀληθές. οὐ γὰρ ἄν ποθ᾽ 
᾽ ς Ἂς σα 5 ’ 

οὗτος ἁνὴρ τοῦτ᾽ ἐτόλμη- 
,ὔ ᾿ 

σεν λέγειν, εἰ 
Ν. ’ μὴ ξυνωμότης τις ἦν. 345 

2 3.4 ’ “ , - Ν ΦΞ Δ ἀλλ᾽ ἐκ τούτων ὥρα τινά σοι ζητεῖν καινὴν ἐπίνοιαν, 

ἥτις σε λάθρα τἀνδρὸς τουδὲ καταβῆναι δεῦρο 

ποιήσει. 
, ΓᾺ μι Μ» “Δ᾽ [ “ ε “ Δ » τίς ἂν οὖν εἴη; (ητεῖθ᾽ ὑμεῖς, ὡς πᾶν ἂν ἔγωγε 

ποιοίην" 
“ κ κ᾿ ΡῚ , κ ΄ 

οὕτω κιττῶ διὰ τῶν σανίδων μετὰ χοιρίνης περι- 

ελθεῖν. 

ἔστιν ὀπὴ δῆθ᾽ ἥντιν᾽ ἃν ἔνδοθεν οἷός τ᾽ εἴης 

διορύξαι, 350 

εἶτ᾽ ἐκδῦναι ῥάκεσιν κρυφθείς, ὥσπερ πολύμητις 
᾽ ϑ) 

Οδυσσεύς ; 
’ ’ ᾽ Ν 3 “Ὁ 3.» » , πάντα πέφρακται κοὐκ ἔστιν ὀπῆς οὐδ᾽ εἰ σέρφῳ 

διαδῦναι. 

ἀλλ᾽ ἄλλο τι δεῖ ζητεῖν ὑμᾶς" ὀπίαν δ᾽ οὐκ ἔστι 

γενέσθαι. 
, “Δ᾽ “9 ΕΣ “- ’ Ν Ν 

μέμνησαι δῆθ᾽, ὅτ᾽ ἐπὶ στρατιᾶς κλέψας ποτὲ τοὺς 

ὀβελίσκους 
" Ν Ν “ , ,ὔ “ὕ , 

ἴεις σαυτὸν κατὰ τοῦ τείχους ταχέως, ὅτε Νάξος 
ἘῚΕ 

ἑάλω ; 355 

οἷδ᾽" ἀλλὰ τί τοῦτ᾽ ; οὐδὲν γὰρ τοῦτ᾽ ἐστὶν ἐκείνῳ 
προσόμοιον. 

“ ἧς . , , ’ 5 .} νΝ 

ἥβων γὰρ κἀδυνάμην κλέπτειν, ἴσχυόν τ᾽ αὐτὸς 

ἐμαυτοῦ, 
᾿] » ΄“- 

κοὐδείς μ’ ἐφύλαττ᾽, ἀλλ᾽ ἐξῆν μοι 
͵ὕ ΡῚ “- “ Ν Ν “ 

φεύγειν ἀδεῶς. νῦν δὲ ξὺν ὅπλοις 



τό 

ΧΘῈΣ 

ΦΙΛ. 

ΧΟΡ. 

ΦΙΛ. 

ΧΟΡ. 

ΦΙΛ. 

ΧΟΡ. 

ΣΦΗΚΕΣ. 

Ν᾽ “ ἄνδρες ὁπλῖται διαταξάμενοι 36ο 
Ν “ 

κατὰ τὰς διόδους σκοπιωροῦνται, 
Ν Ἂς ,» 3 ἴον 5» Ἁ “ ᾽ὔ 

τὼ δὲ δύ αὐτῶν ἐπὶ ταῖσι θύραις 
“ - ᾿ , 
ὥσπερ με γαλῆν κρέα κλέψασαν 

΄΄ Ν ᾽ ο) 7] 

τηροῦσιν ἔχοντ᾽ ὀβελίσκους. 

ἀλλὰ καὶ νῦν ἐκπόριζε [ἀντ. α΄.] 
Ν “ὕ , ᾽ “ 

μηχανὴν ὅπως τάἀχισθ᾽" ἕ- 366 

ὡς γάρ, ὦ μελίττιον. 

διατραγεῖν τοίνυν κράτιστόν ἐστί μοι τὸ δίκτυον. 
« ,ὔ ’ ,ὔ Ν “ ν, 

ἡ δέ μοι Δίκτυννα συγγνώμην ἔχοι τοῦ δικτύου. 

ταῦτα μὲν πρὸς ἀνδρός ἐστ᾽ ἄνοντος ἐς σωτηρίαν. 
ΨΦ δὺο Ἂν ’ ἀλλ᾽ ἔπαγε τὴν γνάθον. 370 

“ ἊΝ “-“ “-“ 

διατέτρωκται τοῦτό γ᾽. ἀλλὰ μὴ βοᾶτε μηδαμῶς, 

ἀλλὰ τηρώμεσθ᾽ ὅπως μὴ Βδελυκλέων αἰσθήσεται. 

μηδέν, ὦ τάν, δέδιθι, μηδέν" [ἀντ. β΄.} 
.Σ 5" Ἂς “ ’ὔ 3 Ν ἣν 

ὡς ἐγὼ τοῦτόν γ᾽, ἐὰν γρύ- 
4 “ εν 

ξῃ τι, ποιήσω δακεῖν τὴν 

καρδίαν καὶ τὸν περὶ ψυ- 375 

χῆς δρόμον δραμεῖν, ἵν᾽ εἰδῇ 

μὴ πατεῖν τὰ 

τοῖν θεοῖν ψηφίσματα. 
“ ΕΥ̓ ’ὔ -“ 

ἀλλ᾽ ἐξάψας διὰ τῆς θυρίδος τὸ καλῴδιον εἶτα καθίμα 

δήσας σαυτὸν καὶ τὴν ψυχὴν ἐμπλησάμενος Διο- 

πείθους. 280 
Ν “ μι » Ψ, ,ὔ “ ’ Ε 5 ἄγε νῦν, ἢν αἰσθομένω τούτω ζητῆτόν μ᾽ ἐσκα- 

λαμᾶσθαι 

κἀνασπαστὸν ποιεῖν εἴσω, τί ποιήσετε; φράζετε 

νυνί. 
5 “ς γυχ ἡ Ν ’ Ν .“ 3 3 , 
ἀμυνοῦμέν σοι τὸν πρινώδη θυμὸν ἅπαντ ἐκκαλέ- 

σαντες, 
“ , 9 ’ ᾽ Ν ὃ Ν “ ’ὔ 

ὥστ᾽ οὐ δυνατόν σ᾽ εἴργειν ἔσται' τὰ τοιαῦτα ποιή- 
ε -“ 

σομεν ἡμεῖς. 



ΣΦΗΚΕΣ. ι7 

ΦΙΛ, δράσω τοίνυν ὑμῖν πίσυνος" καὶ, μανθάνετ᾽ ; ἤν τι 

πάθω ᾽γώ, 285 

ἀνελόντες καὶ κατακλαύσαντες θεῖναί μ᾽’ ὑπὸ τοῖσι 

δρυφάκτοις. 
ΧΟΡ, οὐδὲν πείσει" μηδὲν δείσῃς. ἀλλ᾽, ὦ βέλτιστε, καθίει 

σαυτὸν θαρρῶν κἀπευξάμενος τοῖσι πατρῴοισι θεοῖσιν. 

ΦΙΛ. ὦ Λύκε δέσποτα, γείτων ἥρως" σὺ γὰρ οἷσπερ ἐγὼ 

κεχάρησαι, 

τοῖς δακρύοισιν τῶν φευγόντων ἀεὶ καὶ τοῖς ὀλο- 

φυρμοῖς" 390 
ῴκησας γοῦν ἐπίτηδες ἰὼν ἐνταῦθ᾽, ἵνα ταῦτ᾽ ἀκροῴο, 

κἀβουλήθης μόνος ἡρώων παρὰ τὸν κλάοντα κα- 

θῆσθαι. 

ἐλέησον καὶ σῶσον νυνὶ τὸν σαυτοῦ πλησιόχωρον. 

ΒΔΕ. οὗτος, ἐγείρου. ΣΩΣ. τί τὸ πρᾶγμ᾽; ΒΔΕ. ὥσπερ 

φωνή μέ τις ἐγκεκύκλωται. 3095 
ΣΩΣ. μῶν ὃ γέρων πη διαδύεται αὖ; ΒΔΕ. μὰ Δί᾽ οὐ 

δῆτ᾽, ἀλλὰ καθιμᾷ 

αὑτὸν δήσας. ΣΩΣ. ὦ μιαρώτατε, τί ποιεῖς ; οὐ μὴ 

καταβήσει ; 

ΒΔΕ. ἀνάβαιν᾽ ἀνύσας κατὰ τὴν ἑτέραν καὶ ταῖσιν φυλλάσι 

παῖε, 

ἤν πως πρύμνην ἀνακρούσηται πληγεὶς ταῖς εἰρεσιώ- 

ναις. ᾿ 
ΦΙΛ. οὐ ξυλλήψεσθ᾽ ὁπόσοισι δίκαι τῆτες μέλλουσιν 

ἔσεσθαι, 4οο 
4 ᾿- 7 Ν 7 

ὦ Σμικυθίων καὶ Τισιάδη καὶ Χρήμων καὶ Φερέ- 

δειπνε: 
’ , ᾿ ἊΝ “ 2 , , ,ὔ ᾽ » πότε δ᾽, εἰ μὴ νῦν, ἐπαρήξετέ μοι, πρίν μ᾽ εἴσω 

μᾶλλον ἄγεσθαι : 
Ξ  . Ν , 
ΧΟΡ. εἰπέ μοι, τί μέλλομεν κινεῖν ἐκείνην τὴν χολήν, 

“ ς ΓᾺΡ». ς “ ᾿] ,ὕ τς “ ᾿ 

ἥνπερ, ἡνίκ᾽ ἄν τις ἡμῶν ὀργίσῃ τὴν σφηκιάν ; 

[Φ 
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ΒΔΕ. 

ΧΟΡ. 

ΧΟΡ. 

ΞΑΝ. 

ΒΔΕ. 

ΧΟΡ. 

ΠΙ| ΑΝ. 

ΧΟΡ. 

ΦΙΛ. 

ΣΦΗΚΕΣ. 

νῦν ἐκεῖνο νῦν ἐκεῖνο στρ. γ΄. 

τοὐξύθυμον, ᾧ κολαζό- 496 
Ρ 5 ! 

μεσθα, κέντρον ἐκτετάσθω. 

ἀλλὰ θαϊμάτια βαλόντες ὡς τάχιστα, παιδία, 

θεῖτε καὶ βοᾶτε, καὶ Κλέωνι ταῦτ᾽ ἀγγέλλετε, 
Ν ΄ 2 - ον “ 

καὶ κελεύετ᾽ αὑτὸν ἥκειν 410 
« 5. 8 γον ; 

ὡς ἐπ ἄνδρα μισόπολιν 
») 5 ,ὔ “ 

Ὄντα κἀπολούμενον, ὅτι 

τόνδε λόγον εἰσφέρει, 
« Ν Ν. 

ὡς χρὴ μὴ δικάζειν δίκας. 
“Α 7 Ν “ ΒΝ ’ Ω ΙΣ ΑΆ Ν , ὠγαθοΐ, τὸ πρᾶγμ᾽ ἀκούσατ᾽, ἀλλὰ μὴ κεκράγατε. 

νὴ Δί᾽ ἐς τὸν οὐρανόν γ΄. ΒΔΕ. ὡς τοῦδ᾽ ἐγὼ 
ἢ , 

οὐ μεθήσομαι. 416 
“ ψπ» 3 ᾽ Ν ᾿ ’, 5 5» Ἄ 

ταῦτα δῆτ᾽ οὐ δεινὰ καὶ τυραννίς ἐστιν ἐμφανής ; 

ὦ πόλις καὶ Θεώρου θεοισεχθρία, 
Ν “-“ 

κεΐ τις ἄλλος προέστηκεν ὑμῶν κόλαξ. 
ε ᾿ , ᾽ π᾿ δ᾿ 
Ἡράκλεις, καὶ κέντρ᾽ ἔχουσιν. οὐχ ὁρᾷς, ὦ δέσ- 

ποτα; 420 
᾿ 

οἷς γ᾽ ἀπώλεσαν Φίλιππον ἐν δίκῃ τὸν Γοργίου. 

καὶ σέ γ᾽ αὐτοῖς ἐξολοῦμεν' ἀλλ᾽ ἅπας ἐπίστρεφε 
“ 5 ΄ Ὶ , 5 Γ΄ ΛΘ 985 ϑ τς δεῦρο κἀξείρας τὸ κέντρον εἶτ᾽ ἐπ᾽ αὐτὸν ἵεσο, 

ξυσταλείς, εὔτακτος, ὀργῆς καὶ μένους ἐμπλήμενος, 

ὡς ἂν εὖ εἰδῇ τὸ λοιπὸ ἣνος οἷον ὥργισ ς ἂν εὖ εἰδῇ τὸ λοιπὸν σμῆνος οἷον ὥργισεν. 425 
Ξ , κ᾿ Υ ν , ᾽ ΄ Ξ 

τοῦτο μέντοι δεινὸν ἤδη νὴ Δί᾽, εἰ μαχούμεθα 
«ε μι 3 3 ἊΝ ς κα , Ν 5 7 

ὡς ἔγωγ᾽ αὐτῶν ὁρῶν δέδοικα τὰς ἐγκεντρίδας. 
᾽ ’ 

ἀλλ᾽ ἀφίει τὸν ἄνδρ᾽" εἰ δὲ μή, φήμ᾽ ἐγὼ 

τὰς χελώνας μακαριεῖν σε τοῦ δέρματος. 
3 γν ! εἶά νυν, ὦ ξυνδικασταί, σφῆκες ὀξυκάρδιοι, 430 

“ ᾿] οἱ μὲν ἐς τὸν πρωκτὸν αὐτῶν εἰσπέτεσθ᾽ ὠργισ- 

μένοι, 
“ ᾿ Ν οἱ δὲ τὠφθαλμὼ ᾽ν κύκλῳ κεντεῖτε καὶ τοὺς δακτύ- 

λους. 



ΒΔΕ. 

ΧΟΡ. 

ΦΙΛ. 

ΟΡ. 

ΦΙΛ. 

ΧΟ: 

ΒΔΕ. 

ΞΑΝ, 

ΣΦΗΚΕΣ. 19 

ὦ Μίδα καὶ Φρὺξ βοήθει δεῦρο καὶ Μασυντία, 

καὶ λάβεσθε τουτουὶ καὶ μὴ μεθῆσθε μηδενί" 
" Ν ͵ ἊἝ ᾿ ,ὕ ΦΧ " ἿΑ 

εἰ δὲ μή, ᾽ν πέδαις παχείαις οὐδὲν ἀριστήσετε. 4358 

ὡς ἐγὼ πολλῶν ἀκούσας οἷδα θρίων τὸν ψόφον. 

εἰ δὲ μὴ τοῦτον μεθήσεις, ἔν τί σοι παγήσεται. 

ὦ Κέκροψ ἥρως ἄναξ, τὰ πρὸς ποδῶν Δρακοντίδη, 
“ “ ᾽ « ᾽ .} “ , ᾽’ὔ 

περιορᾷς οὕτω μ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρῶν βαρβάρων χειρού- 

μενον, 
3 οὺς ἐγὼ ᾿δίδαξα κλάειν τέτταρ᾽ ἐς τὴν χοίνικα; 440 

εἶτα δῆτ᾽ οὐ πόλλ᾽ ἔνεστι δεινὰ τῷ γήρᾳ κακά; ω ω ὙῊΡᾳ ; 

δηλαδή" καὶ νῦν γε τούτω τὸν παλαιὸν δεσπότην 
κ , “ τ Ν Ρ , 

πρὸς βίαν χειροῦσιν, οὐδὲν τῶν πάλαι μεμνημένοι 

διφθερῶν κἀξωμίδων, ἃς οὗτος αὐτοῖς ἠμπόλα, 
Ἧ “ Ν , , “ » » 7 

καὶ κυνᾶς, καὶ τοὺς πόδας χειμῶνος ὄντος ὠφέλει, 445 
ΠΣ Ἂν « “-“ « ’ ΣΝ " Ν Υ 5 ᾽ Ν 
ὥστε μὴ ῥιγῶν ἑκαστοτ᾽᾽ ἀλλὰ τούτοις γ᾽ οὐκ ἐνι 

οὐδ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖσιν αἰδὼς τῶν παλαιῶν ἐμβάδων. 
3 5 ΄ 5 Ν ᾽7ὔ ᾽ ΚᾺ ᾿ ,ὔ 

οὐκ ἀφήσεις οὐδὲ νυνί μ᾽, ὦ κάκιστον θηρίον, 

οὐδ᾽ ἀναμνησθεὶς ὅθ᾽ εὑρὼν τοὺς βότρυς κλέπτοντά 

σε 
Ν Ν ς 5 ς ΕΣ ΣΙ 2 μὰ 5 ᾿ προσαγαγὼν πρὸς τὴν ἐλάαν ἐξέδειρ᾽ εὖ κἀνὸδρι- 

“ Ν ᾿ Ν 3 5 Φ 39. «δῇ ὥστε σε ζηλωτὸν εἶναι; σὺ δ᾽ ἀχάριστος ἦσθ᾽ ἄρα. 
᾽ ον Ν Ν Ν ἊΝ Ν ἣν εκ 5 

αλλ΄ ἄφες με καὶ σὺ καὶ σύ, πρὶν τὸν υἱὸν ἐκ- 

δραμεῖν. 

ἀλλὰ τούτων μὲν τάχ᾽ ἡμῖν δώσετον καλὴν δίκην, 
πὴνν ΟΝ “2 58. Δ᾽ ’ 5 δι. 8 “ ,ὔ 

οὐκέτ᾽ ἐς μακράν, ἵν᾽ εἰδῆθ᾽ οἷός ἐστ᾽ ἀνδρῶν τρόπος 
᾿ ὀξυθύμων καὶ δικαίων καὶ βλεπόντων κάρδαμα. 455 

“-“ “᾽ εν »- ’ὔ Ν “ τ Ν ΄᾿ ..4 

παῖε παῖ᾿, ὦ Ξανθία, τοὺς σφῆκας ἀπὸ τῆς οἰκίας. 
“ “-ἷ σ΄} “ “ 

ἀλλὰ δρῶ τοῦτ᾽. ΒΔΕ. ἀλλὰ καὶ σὺ τῦφε πολλῷ 

τῷ καπνῷ. 
“ [ο ᾽ ᾽ 5» ᾿ 5 Ν - 

σοῦσθε σοῦσθ᾽, οὐκ ἐς κόρακας ; οὐκ ἄπιτε; παῖε 
“ ΄ τῷ ξύλῳ. 

ς 2 
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πὶ ΑΝ. 

ΒΔΕ. 

ΧΟΡ. 

ΒΔΕ, 

ΧΟΡ. 

ΒΔΕ. 

ΧΘΡ: 

ΒΔΕ. 

ΜΈ. 

ΒΔΕῈ. 

ΣΦΗΚΕΣ. 

᾿Ὶ ’, 

καὶ σὺ προσθεὶς Αἰσχίνην ἔντυφε τὸν Σελλαρτίου. 
“ , »" ’ 

ἂρ᾽ ἐμέλλομέν ποθ’ ὑμᾶς ἀποσοβήσειν τῷ χρόνῳ. 
᾽ Ἂν 

ἀλλὰ μὰ Δῦ Σ᾿οὐ ῥᾳδίως οὕτως ἂν αὐτοὺς δι- 
ἐφυγες, 46: 

εἴπερ ἔτυχον τῶν μελῶν τῶν Φιλοκλέους βεβρω- 

κότες. 

ἂρα δῆτ᾽ οὐκ αὐτόδηλα [ἀντ. γ΄.] 

τοῖς πένησιν, ἣ τυραννὶς 
ὥς μ᾽ ἐλάνθανεν ὑπιοῦσα; 465 

εἰ σύ γ᾽, ὦ πόνῳ πονηρὲ καὶ κομηταμυνία, 
, ΟΣ " , - " ε , 

τῶν νόμων ἡμᾶς ἀπείργεις ὧν ἔθηκεν ἡ πόλις, 

οὔτε τιν᾽ ἔχων πρόφασιν 
ΝΜ ’ »} “ 

οὔτε λόγον εὐτράπελον, 

αὐτὸς ἄρχων μόνος. 470 
Ν ᾽ Ὡ Ν Ν »" ,ὔ ΄- ἔσθ᾽ ὅπως ἄνευ μάχης καὶ τῆς κατοξείας βοῆς 

ἐς λόγους ἔλθοιμεν ἀλλήλοισι καὶ διαλλαγάς ; 
σοὶ λόγους, ὦ μισόδημε καὶ μοναρχίας ἐρῶν, 

καὶ ξυνὼν Βρασίδᾳ, καὶ φορῶν κράσπεδα 475 

στεμμάτων, τήν θ᾽ ὑπήνην ἄκουρον τρέφων ; 
ΓῚ τῷ “ “ 

νὴ Δί᾽ ἢ μοι κρεῖττον ἐκστῆναι τὸ παράπαν τοῦ 

πατρὸς 
“ Ἃ » Ζ -“ ς ᾿ 

μᾶλλον ἢ κακοῖς τοσούτοις ναυμαχεῖν ὁσημέραι. 
5. ἘΝ ΞΕ 5.) 2 7 ἈΠ ΜΕΙΝ γ.}) 5 ᾿, 

οὐδὲ μὴν οὐδ᾽ ἐν σελίνῳ σοὐστὶν οὐδ ἐν πηγάνῳ" 480 

τοῦτο γὰρ παρεμβαλοῦμεν τῶν τριχοινίκων ἐπῶν. 

ἀλλὰ νῦν μὲν οὐδὲν ἀλγεῖς, ἀλλ᾽ ὅταν ξυνήγορος 
ταὐτὰ ταῦτά σου καταντλῇῃ καὶ ξυνωμότας καλῇ. 
ΑΣΑ Ῥ; Ν “ “ « “- 5 ΞΕ Υ 2 ἂρ’ ἄν, ὦ πρὸς τῶν θεῶν, ὑμεῖς ἀπαλλαχθεῖτέ μου ; 
μον ο΄ 7] , Ν ΄ ᾽ «ς , ἢ δέδοκταί σοι δέρεσθαι καὶ δέρειν δι ἡμέρας ; 485 

2 ,ὕ , 3 » 4 » 7 Ν 5 

οὐδέποτέ γ᾽, οὔχ, ἕως ἄν τί μου λοιπὸν ἢ, 
“ ς “ ΕἸ αῚ δον Ὁ ΔΙ... ..9 Ι ἐ 
ὅστις ἡμῶν ἐπὶ τυραννίδ ὧδ ἐσταλης. 
ς [ 3 ε “ , . Ν ’ ὡς ἅπανθ᾽ ἡμῖν τυραννίς ἐστι καὶ ξυνωμόται, 

ἤν τε μεῖζον ἤν τ᾽ ἔλαττον πρᾶγμά τις κατηγορῇ; 
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Φ Ν 3 ἊΨ Μ ᾽ ον ,ὔ Ἀ" ἡ ΦἜΕΟΣ ἧς ἐγὼ οὐκ ἤκουσα τοὔνομ᾽ οὐδὲ πεντήκοντ᾽ ἐτῶν 
-“ Ν “Ὁ “ ,ὔ 5» Ν .) ,’ ᾿ 

νῦν δὲ πολλῴ τοῦ ταρίχους ἐστὶν ἀξιωτέρα 491 
[ὦ Ἁ Ν, ΝΜ 3 8΄. Ψ'᾿ 9 5 δὲ 7 ὥστε καὶ δὴ τοὔνομ᾽ αὐτῆς ἐν ἀγορᾷ κυλίνδεται. 

ἣν μὲν ὠνῆταί τις ὀρφώς, μεμβράδας δὲ μὴ θέλῃ, 

εὐθέως εἴρηχ᾽ ὁ πωλῶν πλησίον τὰς μεμβράδας" 
“-“ ἃ οὗτος ὀψωνεῖν ἔοιχ᾽ ἅνθρωπος ἐπὶ τυραννίδι. 4095 

δ Ν , [ο 5 , “ ᾿ 
ἢν δὲ γήτειον προσαιτῇ τις ἀφύαις ἥδυσμά τι, 

ἡ λαχανόπωλις παραβλέψασά φησι θατέρῳ" 

εἰπέ μοι, γήτειον αἰτεῖς, πότερον ἐπὶ τυραννίδι ; 

ἢ νομίζεις τὰς ᾿Αθήνας σοὶ φέρειν ἡδύσματα ; 
“ Ν ,ὔ ’ « 21 5 Ν “Ὁ »} Ν ταῦτα γὰρ τούτοις ἀκούειν ἡδέ", εἰ καὶ νῦν ἐγὼ 

τὸν πατέρ᾽ ὅτι βούλομαι τούτων ἀπαλλαχθέντα τῶν 
» ἵᾳ ’ 

ὀρθροφοιτοσυκοφαντοδικοταλαιπώρων τρόπων 505 
᾽7 “ “ ’, Υ͂͵ ζὴν βίον γενναῖον ὥσπερ Μόρυχος, αἰτίαν ἔχω 

ταῦτα δρᾶν ξυνωμότης ὧν καὶ φρονῶν τυραννικά. 

ΦΙΛ, νὴ Δί᾽ ἐν δίκῃ γ᾽ ἐγὼ γὰρ οὐδ᾽ ἂν ὀρνίθων 

ΒΔΕ. 

γάλα 
᾿ “ ᾽ “ -“ 

ἀντὶ τοῦ βίου λάβοιμ᾽ ἂν οὗ με νῦν ἀποστερεῖς" 

οὐδὲ χαίρω βατίσιν οὐδ᾽ ἐγχέλεσιν, ἀλλ᾽ ἥδιον ἂν 
᾽ δικίδιον σμικρὸν φάγοιμ᾽ ἃν ἐν λοπάδι πεπν!γ- 

μένον. ᾿ 511 

νἢ Δί᾽ εἰθίσθης γὰρ ἥδεσθαι τοιούτοις πράγμασιν" 
ἀλλ᾽ ἐὰν σιγῶν ἀνάσχῃ καὶ μάθης ἁγὼ λέγω Υ ΧΙ ΡΟΣ αν, γω, 
- , Μ ᾽ὔ ᾽ ε ’ “Δ᾽ « 

ἀναδιδάξειν οἴομαί σ᾽ ὡς πάντα ταῦθ᾽ ἁμαρτάνεις. 

ΦΙΛ. ἐξαμαρτάνω δικάζων ; ΒΔΕ, καταγελώμενος μὲν οὖν 515 
Ε] ᾿] .« ἘΞ. τ “ ΓΝ Ν ἢ 3 οὐκ ἐπαΐεις ὑπ᾽ ἀνδρῶν, οὺς σὺ μόνον οὐ προσ- 

κυνεῖς. 

ἀλλὰ δουλεύων λέληθας. ΦΙΛ. παῦε δουλείαν λέγων, 

ὅστις ἄρχω τῶν ἁπάντων. ΒΔΕ. οὐ σύ γ᾽, ἀλλ᾽ 

ὑπηρετεῖς 
"7 ν 5 ἴνν κύων ΨΥ. , οἰόμενος ἄρχειν" ἐπεὶ δίδαξον ἡμᾶς, ὦ πάτερ, 

.“ ε ἥᾳἝἤ 8 ᾽ὔ ’ Ν « Ἷ 
ἧτις ἢ τιμὴ στί σοι καρπουμένῳ τὴν Ελλάδα. 520 



ΦΙΛ. 

ΒΔΕ. 

ΦΙΛ. 

ΧΟΡ. 

ΒΔΕ 

ΧΘΡ. 

ΒΔΕ. 

ΦΙΛ. 

ΧΘΡ. 

ΦΙΛ. 

ΣΦΗΚΕΣ. 

Ἁ πάνυ γε' καὶ τούτοισί γ᾽ ἐπιτρέψαι θέλω. ΒΔΕ. καὶ 

μὴν ἐγώ. 
Ν ,ὔ ,ὔ ἄφετέ νυν ἅπαντες αὐτόν. ΦΙΛ. καὶ ξίφος γέ μοι 

δότε. 
-“ “ “-“ ’ὔ ἣν γὰρ ἡττηθῶ λέγων σου, περιπεσοῦμαι τῷ ξίφει. 

ΓΡΑΣἢ “ Ὁ" Κ' Η κς Ἀπ Πσί, Ά ἐν ΕΓ αν ἡ εἰπέ μοι, τί δ᾽ ἤν, τὸ δεῖνα, τῇ διαίτῃ μὴ ᾿μμένῃς ; 
, “ 3, Ὁ θὸ 5 θ “ ὃ 7 μηδέποτε πίοιμ᾽ ἄκρατον μισθὸν ἀγαθοῦ δαίμονος. 

“ ’ νῦν δὴ τὸν ἐκ θήμετέρου στρ. δ΄. 
γυμνασίου δεῖ τι λέγειν 527 

’ “ , καινόν, ὅπως φανήσει---- 

ἐνεγκάτω μοι δεῦρο τὴν κίστην τις ὡς τάχιστα. 
“ “ εν “ “ 

ἀτὰρ φανεῖ ποῖός τις ὦν, ἣν ταῦτα παρακελεύη ; 
μὴ κατὰ τὸν νεανίαν : 521 
τόνδε λέγειν. ὁρᾷς γὰρ ὡς ὙΈΟ  ΟΡΟΣ γὰρ 
σοὶ μέγας ἐστὶν ἁγὼν 

᾿ κ“ 
καὶ περὶ τῶν ἁπάντων, 

εἴπερ, ὃ μὴ γένοιτο, νῦν 525 5 
. 

: "Δ 7 Ν 
οὗτος ἐθέλει κρατῆσαι. 

καὶ μὴν ὅσ᾽ ἂν λέξη γ᾽ ἁπλῶς μνημόσυνα γράψο- 
μαι ᾽γώ. 

τί γὰρ φάθ᾽ ὑμεῖς, ἣν δδί με τῷ λόγῳ κρατήση ; 
οὐκέτι πρεσβυτῶν ὄχλος 540 

͵ Ν ᾽ 3..} 9 “ 

χρήσιμος ἔστ᾽ οὐδ᾽ ἀκαρῆ" 

σκωπτόμενοι δ᾽ ἐν ταῖς ὁδοῖς 

θαλλοφόροι καλοίμεθ᾽, ἀντ- 
“ »Ἅ 

ὡμοσιῶν κελύφη. 545 

ἀλλ᾽ ὦ περὶ τῆς πάσης μέλλων βασιλείας ἀντιλο- 
γήσειν 

“ ε ’ Ἁ “-“ - “ 

τῆς ἡμετέρας, νυνὶ θαρρῶν πᾶσαν γλῶτταν βα- 

σάνιζε. 

καὶ μὴν εὐθύς γ᾽ ἀπὸ βαλβίδων περὶ τῆς ἀρχῆς 
ἀποδείξω 
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΄-“ « Ι΄, «ε ᾿] - [ἢ 5» Ν 7 τῆς ἡμετέρας, ὡς οὐδεμιᾶς ἥττων ἐστὶν βασιλείας. 
’ὔ Ν ν Ν - “ 5 Ἁ 

τί γὰρ εὔδαιμον καὶ μακαριστὸν μᾶλλον νῦν ἐστὶ 

δικαστοῦ, ξδο 
«.. , Ἄ ’ “κ᾿ ᾿ »Ὁ ἢ τρυφερώτερον, ἢ δεινότερον ζῷον, καὶ ταῦτα 

γέροντος ; 
Δ “- Ν “ : » φτ, δὰ ὧν 3.9 φιον Ὁ “ 

ὃν πρῶτα μὲν ἕρποντ᾽ ἐξ εὐνῆς τηροῦσ᾽ ἐπὶ τοῖσι 

δρυφάκτοις 
ἄνδρες μεγάλοι καὶ τετραπήχεις" κἄπειτ᾽ εὐθὺς προσ- 

ιόντι 

ἐμβάλλει μοι τὴν χεῖρ᾽ ἁπαλήν, τῶν δημοσίων 

κεκλοφυΐαν" 
ε ’ ’ὔ ᾽ « ’ Ν Ν ᾿] 

ἱκετεύουσίν θ᾽ ὑποκύπτοντες, τὴν φωνὴν οἰκτρο- 

χοοῦντες" 555 
Υ ’, 3. 6ἡ , ᾿ “ 2 ) ᾿ 85.» τἰς Ἂ ᾽ 

οἴκτειρόν μ᾽, ὦ πάτερ, αἰτοῦμαί σ᾽, εἰ καὐτὸς πώποθ 

ὑφείλου 
5 Ν Ν ΟΝ Ν ΄σ »" ᾽ὔ 5 “ Ξ 

ἀρχὴν ἄρξας ἢ ᾽πὶ στρατιᾶς τοῖς ξυσσίτοις ἀγοράζων 
ὰ 4“9΄ 8 5. “ ). Ν ᾿] Ν Ἂς Ν ᾽ 

ὃς ἔμ᾽ οὐδ᾽ ἂν ζῶντ᾽ ἤδειν, εἰ μὴ διὰ τὴν προτέραν 

ἀπόφυξιν. 
Ν ΒΔΕ. τουτὶ περὶ τῶν ἀντιβολούντων ἔστω τὸ μνημόσυνόι' 

ΦΙΛ. 

μοι. 
εἶτ᾽ εἰσελθὼν ἀντιβοληθεὶς καὶ τὴν ὀργὴν ἀπο- 

μορχθείς, 56ο 
Υ ’ Φ Ἄ , 5. Ν ’, ἔνδον τούτων ὧν ἂν φάσκω πάντων οὐδὲν πεποίηκα, 

ἀλλ᾽ ἀκροῶμαι πάσας φωνὰς ἱέντων εἰς ἀπόφυξιν, 
».2 Μ ’ὔ Ἂς 5 Ν ᾿] ΄-“ Ἷ -} 5» 

φέρ ἴδω, τί γὰρ οὐκ ἐστιν ἀκοῦσαι θώπευμ ἐν- 

ταῦθα δικαστῇ ; 
« ὔ Ε 5 , 7 Ε΄. Ὁ Ἂς ΑἹ οἱ μέν γ᾽ ἀποκλάονται πενίαν αὑτῶν καὶ προστι- 

θέασιν 
Ν Ν “-“ μ᾿ “ 5 Ν ΡΝ » ᾿ᾳ ““ κακὰ πρὸς τοῖς οὖσιν, ἕως ἀνιὼν ἂν ἰσώσῃ τοῖσιν 

5 -“ ὃ 

ἐμοῖσιν 56 οι 
οἱ δὲ λέγουσιν μύθους ἡμῖν, οἱ δ᾽ Αἰσώπου τι γέ- 

λοιον" 
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ΦΙΛ. 
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Ν 7 ’ οἱ δὲ σκώπτουσ᾽, ἵν᾽ ἐγὼ γελάσω καὶ τὸν θυμὸν 

κατάθωμαι. 

κἂν μὴ τούτοις ἀναπειθώμεσθα, τὰ παιδάρι᾽ εὐθὺς 
ἀνέλκει, 

τὰς θηλείας καὶ τοὺς υἱεῖς, τῆς χειρός, ἐγὼ δ᾽ 

ἀκροῶμαι" 

τὰ δὲ συγκύψανθ᾽ ἂμ βληχᾶται: κἄπειθ᾽ ὃ πατὴρ 

ὑπὲρ αὐτῶν 570 
“ Ν " -“ , ον .} κ 5 

ὥσπερ θεὸν ἀντιβολεῖ με τρέμων τῆς εὐθύνης ἀπο- 

λῦσαι" 
αἷς εἴας , 5 κ᾿ ζρὴ κ Ν 5 ,ὔ ᾿ 

εἰ μὲν χαίρεις ἀρνὸς φωνῇ, παιδὸς φωνὴν ἐλεήσαις 
᾿] , 4 - ΄ὔ 7 Ν ,᾿ 

εἰ δ΄ αὖ τοῖς χοιριδίοις χαίρω, θυγατρὸς φωνῇ με 

πιθέσθαι. 
5 -“ ᾽ “Ὁ ’ “ “ “ » ’ Ν , ᾽ 

χημεῖς αὑτῷ τότε τῆς ὀργῆς ὀλίγον τὸν κόλλοπ 

ἀνεῖμεν. 
ΓΙ) ᾽ , “4 ᾽ Ν ᾽ 5» Ν. Δ “ ᾿ 

ἂρ οὐ μεγάλη τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἀρχὴ καὶ τοῦ πλούτου 
, 

καταχήνη ; δ15 
’ μ᾿ Ν Ν. “ , δεύτερον αὖ σου τουτὶ γράφομαι, τὴν τοῦ πλούτου 

καταχήνην" 
καὶ τἀγαθά μοι μέμνησ᾽ ἅχεις φάσκων τῆς λλά- 

δος ἄρχειν. 

παίδων τοίνυν δοκιμαζομένων ἥβην ἔξεστι θεᾶσθαι. 

κὰν Οἴαγρος εἰσέλθῃ φεύγων, οὐκ ἀποφεύγει πρὶν 
Ἃ δ᾿ το 

ἂν ἡμῖν 579 
ἐκ τῆς Νιόβης εἴπῃ ῥῆσιν τὴν καλλίστην ἀπολέξας. 

κἂν αὐλητής γε δίκην νικᾷ, ταύτης ἡμῖν ἐπίχειρα 

ἐν φορβειᾷ τοῖσι δικασταῖς ἔξοδον ηὔλησ᾽ ἀπιοῦσιν. 
Ἃ 5 ’ ς 4 τος ΄, νΨ] 

κἂν ἀποθνήσκων ὃ πατὴρ τῷ δῳ καταλείπων παῖδ 

ἐπίκληρον, 
“2 ε “" Ν ἃς Ν, ᾿] ’; ΄ι ’ 

κλάειν ἡμεῖς μακρὰ τὴν κεφαλὴν εἰπόντες τῃ διαθήκη 

καὶ τῇ κόγχῃ τῇ πάνυ σεμνῶς τοῖς σημείοισιν 
ΡῚ ,ὔ 

ἐπούυσῃ, 585 
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ἔδομεν ταύτην ὅστις ἂν ἡμᾶς ἀντιβολήσας ἀναπείσ μ ) Ἰμ ) ἢ. 
“ “ “ ᾽ ᾽ 

καὶ ταῦτ᾽ ἀνυπεύζυνοι δρῶμεν" τῶν δ᾽ ἄλλων οὐδεμί 
5 ’ 

ἀρχή. 
ΒΔΕ. τουτὶ γάρ τοί σε μόνον τούτων ὧν εἴρηκας μακαρίζω" 

“ " ’ Ν. ’ Ἂ -“ “λ 
τῆς δ᾽ ἐπικλήρου τὴν διαθήκην ἀδικεῖς ἀνακογ- 

χυλιάζων. 
ΦΙΛ. ἔτι δ᾽ ἡ βουλὴ χὠ δῆμος ὅταν κρῖναι μέγα πρᾶγμ᾽ 

ἀπορήσῃ, 890 
5 ’ Ν " “ “ ΄- ͵ 

ἐψήφισται τοὺς ἀδικοῦντας τοῖσι δικασταῖς παρα 

δοῦναι" 

εἶτ᾽ Εὔαθλος χὠ μέγας οὗτος Κολακώνυμος ἀσπιὸ- 

αποβλὴς 
Ἀ “ ᾿ “ ’ 

οὐχὶ προδώσειν ἡμᾶς φασίν, περὶ τοῦ πλήθους δὲ 

μαχεῖσθαι. 
ν ΄“ν 7 7 3 ΑῚ ᾽Α ΡῈ αὐ, 9 ΩΝ 

κἀν τῷ δήμῳ γνώμην οὐδεὶς πώποτ᾽ ἐνίκησεν, ἐὰν μὴ 

εἴπη τὰ δικαστήρι: ἀφεῖναι πρώτιστα μίαν δικά- Η, Ὥρ Ῥ μ 

σαντας" 595 
ἈΕ ς 3.|6δὄ , ε , ’ δεν ΕῚ 

αὐτὸς δ᾽ ὁ Κλέων ὁ κεκραξιδάμας μόνον ἡμᾶς οὐ περι- 

τρώγει, 

ἀλλὰ φυλάττει διὰ χειρὸς ἔχων καὶ τὰς μυίας ἀπα- 

μύνει. 
Ν ἃς Ν »» » 3...) ε “ Ψ, ᾿ “ 

σὺ δὲ τὸν πατέρ οὐδ ὁτιοῦν τούτων τὸν σαυτοῦ 
᾽ πώποτ᾽ ἔδρασας. 

3 Ἁ ἀλλὰ Θέωρος, καίτοὐστὶν ἀνὴρ Εὐφημίου οὐδὲν ἐλάτ- 

των, 
Ν ’ Ν Ἕ “ 5 , 3 ε “ 

τὸν σπόγγον ἔχων ἐκ τῆς λεκάνης τἀμβάδι᾽ ἡμῶν 

περικωνεῖ. όοο 

σκέψαι δέ μ᾽ ὅσων ἀγαθῶν οἵων τ᾽ ἀποκλείεις καὶ 

κατερύκεις, 

ἣν δουλείαν οὖσαν ἔφασκες καὶ ὑπηρεσίαν ἀποδείξειν. 

ΒΔΕ. ἔμπλησο λέγων" πάντως γάρ τοι παύσει ποτὲ κἀνα- 

φανήσει 
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πρωκτὸς λουτροῦ περιγιγνόμενος τῆς ἀρχῆς τῆς περι- 

σέμνου. 
᾽ ΦΙΛ. ὃ δέ γ᾽ ἥδιστον τούτων ἐστὶν πάντων, οὗ ᾽γὼ ᾽πιλε- 
, 

λήσμην, 6ο5 

ὅταν οἴκαδ᾽ ἴω τὸν μισθὸν ἔχων, κἄπειθ᾽ ἥκονθ᾽ ἅμα 

πάντες 
9 Ψ Ν » ΜΆ. Ν “ Ν ΞΕ 

ἀσπάζωνται διὰ τἀργύριον, καὶ πρῶτα μὲν ἡ θυγάτηρ με 
5 7ὔ ΔΡ ΈῸΝ, ΩΦ} 5 Ν . , 
ἀπονίζη καὶ τὼ πόδ᾽ ἀλείφῃ καὶ προσκύψασα φιλήσῃ, 

καὶ παππίζουσ᾽ ἅμα τῇ γλώττῃ τὸ τριώβολον ἐκ- ὑπ Ομ γ Η] Ρ 
καλαμᾶται, 

Α ᾿ ", ’, " “ “ Ν, ΄ο- 

καὶ τὸ γύναιόν μ᾽ ὑποθωπεῦσαν φυστὴν μᾶζαν 

προσενέγκῃ, το 

κἄπειτα καθεζομένη παρ᾽ ἐμοὶ προσαναγκάζη, φάγε μεφϑὴη ΕΙΣ β ΣΡ Υ 

τουτί, 
" ἊΣ γ ΚΝ ᾿ . ΄ ἔντραγε τουτί: τούτοισιν ἐγὼ γάνυμαι, κοὺ μή με 

Ν; 
δεήσῃ 

᾿ Ἂς ᾿ Ν Ν Υ ς ΦΙΞΑ Ἢ, ἐς σὲ βλέψαι καὶ τὸν ταμίαν, ὁπότ᾽ ἄριστον παρα- 

θήσει 
Ν ΄ ΝΜ , Ν καταρασάμενος καὶ τονθορύσας, ἄλλην μή μοι ταχὺ 

ἢ 

μάξῃ. 
τάδε κέκτημαι πρόβλημα κακῶν, σκευὴν βελέων 

ἀλεωρήν. 615 
δὴ » Ν Ε] ““ Ἂς - Ν "ν ,ὔ δ᾽ κὰν οἷνόν μοι μὴ ᾿᾽γχῆς σὺ πιεῖν, τὸν ὄνον τόν 

ἐσκεκόμισμαι 
» , 4.2» ἢ , ΡΞ 3 ν᾿ ς οἴνου μεστόν, κτ᾽ ἐγχέομαι κλίνας" οὗτος δὲ κεχηνὼς 

βρωμησάμενος τοῦ σοῦ δίνου μέγα καὶ στράτιον 

κατέπαρδεν. 
ἍὉ9 2 , 5 Ν, Ν ΑῚ “ “ὦ Ν 5 ἝΝ 

ἀρ οὐ μεγάλην ἀρχὴν ἄρχω καὶ τῆς τοῦ Διὸς οὐδὲν 

ἐλάττω, 620 
"“ 5 , ΜΔ’ . ε ", 

ὅστις ἀκούω ταὔθ᾽ ἅπερ ὁ Ζεύς ; 
“Ὁ “- «ε -“ Ψ 
ἢν γοῦν ἡμεῖς θορυβήσωμεν, 

Ἂς "Ξ ΄ 
πᾶς τίς φησιν τῶν παριόντων, 
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οἷον βροντᾷ τὸ δικαστήριον, 

ὦ Ζεῦ βασιλεῦ. 62 

κἂν ἀστράψω, ποππύζουσίν μ᾽ 
΄σι 

οἱ πλουτοῦντες καὶ πάνυ σεμνοί. 
“ 

καὶ σὺ δέδοικάς με μάλιστ᾽ αὐτός" 
3 

νἢ τὴν Δήμητρα, δέδοικας. ἐγὼ ὃ 

ἀπολοίμην, εἴ σε δέδοικα. 63ο 

οὐπώποθ᾽ οὕτω καθαρῶς [ἀντ. δ΄.] 
᾽ Ν 5 ’ὔ » οὐδενὸς ἠκούσαμεν οὐ- 

δὲ ξυνετῶς λέγοντος. 
ΦΙΛ. οὔκ, ἀλλ᾽ ἐρήμας ᾧεθ᾽ οὗτος ῥᾳδίως τρυγήσειν" 

ΟΡ. 

αλῶς γὰρ ἤδειν ὡς ἐγὼ ταύτῃ κρἀάτιστόὅς εἰμι. 635 Κ 5. γὰρ ηδειν ὡς ἐγ ἢ Κρ μι. 035 

ὡς δ᾽ ἐπὶ πάντ᾽ ἐλήλυθεν 
Μ “ “ Ε] Ν ᾽ 

κοῦτι παρῆλθεν, ὥστ ἔγωγ 

ηὐξανόμην ἀκούων, 

κἂν μακάρων δικάζειν 
4 Ν Ν γὴ 

αὐτὸς ἔδοξα νήσοις, 6409 
« ΄ , 

ἡδόμενος λέγοντι. 

ΦΙΛ. ὥσθ᾽ οὗτος ἤδη σκορδινᾶται κἄστιν οὐκ ἐν αὑτοῦ. 

ΧΟΡ. 

ΒΔΕ, 

Φ Ν 5 , , ΨΚ ,ὔ [ὰ 

ἢ μὴν ἐγώ σε τήμερον σκύτη βλέπειν ποιήσω. 

δεῖ δέ σε παντοίας πλέκειν 

εἰς ἀπόφυξιν παλάμας. : 645 

τὴν γὰρ ἐμὴν ὀργὴν πεπᾶ- 

ναι χαλεπὸν [νεανίᾳ] 
ἐ 

Ν ᾿ .] “ ,ὔ 

μὴ πρὸς ἐμοῦ λέγοντι. 
Ν “ , Ψ Ν, “ »“ ᾿ 

πρὸς ταῦτα μύλην ἀγαθὴν ὥρα (ζητεῖν σοι καὶ 
, 

νεόκοπτον, 
4 ᾿ς ’ “ τῳ Ν Φν τν Ν 

ἣν μὴ τι λέγῃς, ἥτις δυνατὴ τὸν ἐμὸν θυμὸν κατ- 

ερεῖξαι. 
ΑῚ “ χαλεπὸν μὲν καὶ δεινῆς γνώμης καὶ μείζονος ἢ ᾿πὶ 

τρυγῳδοῖς, ὅξο 
ἰά θ ΄ 5 , 5 “ “Ὰ 5 κα 
σασῦαι νόσον αρχαιαν ἐν ΤΉ πόλει εντετακῦυΐια!,.. 
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ων “ " ἀτάρ, ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη ΦΙΔΛ. παῦσαι καὶ 

μὴ πατέριζε. 
:] Ν Ν “ ὑπ εν τνν ἡ 13, ’ Ν Ἷ εἰ μὴ γὰρ ὅπως δουλεύω ᾽γώ, τουτὶ ταχέως με 

διδάξεις, 
ἴ Ὁ , οὐκ ἔστιν ὅπως οὐχὶ τεθνήξεις, κἂν χρῇ σπλάγχνων 

μ᾽ ἀπέχεσθαι. 

ἀκρόασαί νυν, ὦ παππίδιον, χαλάσας ὀλίγον τὸ 

μέτωπον" 655 
“ ᾿᾽ 

καὶ πρῶτον μὲν λόγισαι φαύλως, μὴ ψήφοις, ἀλλ 

ἀπὸ χειρός, 
- “- ή, “ τὸν φόρον ἡμῖν ἀπὸ τῶν πόλεων συλλήβδην τὸν 

προσιόντα" 

κἄξω τούτου τὰ τέλη χωρὶς καὶ τὰς πολλὰς ἑκα- 

τοστάς, 

πρυτανεῖα, μέταλλ᾽, ἀγοράς, λιμένας, μισθοὺς καὶ 

δημιόπρατα. 
, ᾿ “2 Ψ :} Ν. ,ὔ ᾽ὔ 

τούτων πλήρωμα τάλαντ᾽ ἐγγὺς δισχίλια γίγνεται 

ἡμῖν. δύο 
5 Ν ’ ’ Ν “ -“ 
ἀπὸ τούτου νυν κατάθες μισθὸν τοῖσι δικασταῖς 

ἐνιαυτοῦ 
ὰ ἶᾳ » » 5 ᾽ν ’ , ἐξ χιλιάσιν, κοὔπω πλείους ἐν τῇ χώρᾳ κατένασθεν, 

-» , 
γίγνεται ἡμῖν ἑκατὸν δήπου καὶ πεντήκοντα τάλαντα. 

50. ς [, “ ’ ς “- " 3 ΕῸ 2 3 ε 

οὐδ᾽ ἢ δεκάτη τῶν προσιόντων ἡμῖν ἄρ ἐγίγνεθ' ὃ 

μισθός. 

μὰ Δί᾽ οὐ μέντοι. ΦΙΛ. καὶ ποῖ τρέπεται δὴ ᾽πειτα 

τὰ χρήματα τἄλλα ; 065 
5 » ’ ϑ Ν Ἷὰ Ν 5 ᾽ὔ 

ἐς τούτους τούς, οὐχὶ προδώσω τὸν ᾿Αθηναίων κολο- 

συρτόν, 
“ “ “ Ἂν ἀλλὰ μαχοῦμαι περὶ τοῦ πλήθους ἀεί. σὺ γάρ, ὦ 

πάτερ, αὐτοὺς 

ἄρχειν αἱρεῖ σαυτοῦ, τούτοις τοῖς ῥηματίοις περι- 

πεφθείς. 
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κᾷθ᾽ οὗτοι μὲν δωροδοκοῦσιν κατὰ πεντήκοντα τά- 

λαντα 

ἀπὸ τῶν πόλεων, ἐπαπειλοῦντες τοιαυτὶ κἀναφο- 

βοῦντες, 6γ7ο 

δώσετε τὸν φόρον, ἢ βροντήσας τὴν πόλιν ὑμῶν 

ἀνατρέψω. 
Ν Ν “-“ "» -“ ΕῚ “-“ “ “ Ν "5 ᾿, 

σὺ δὲ τῆς ἀρχῆς ἀγαπᾷς τῆς σῆς τοὺς ἀργελόφους 

περιτρώγων. 

οἱ δὲ ξύμμαχοι ὡς ἤσθηνται τὸν μὲν σύρφακα τὸν μμαχ ἤσθη μὲν σύρ 
ἄλλον 

ἐκ κηθαρίου λαγαρυζόμενον καὶ τραγαλίζοντα τὸ μηδέν, 
Ν Ν «ς “ Ϊώ “ ͵ Ν 

σὲ μὲν ἡγοῦνται Κόννου ψῆφον, τούτοισι δὲ δωρο- 

φοροῦσιν 675 
“ “- ΄ , Α 
ὕρχας, οἶνον, δάπιδας, τυρὸν, μέλι, σήσαμα, προσ- 

κεφάλαια, 

φιάλας, χλανίδας, στεφάνους, ὅρμους, ἐκπώματα, 

πλουθυγίειαν" 
Ν Ε] Ν Ἁ ἊΝ 5 ὡς Ἂ ᾽ 5» ᾿] 

σοὶ δ᾽ ὧν ἄρχεις πολλὰ μὲν ἐν γῃ, πολλὰ δ᾽ ἐφ 

ὑγρᾷ πιτυλεύσας, 
οὐδεὶς οὐδὲ σκορόδου κεφαλὴν τοῖς ἑψητοῖσι δίδωσιν. 

ΦΙΛ. μὰ Δί᾽ ἀλλὰ παρ᾽ Εὐχαρίδου καὐτὸς τρεῖς γ᾽ ἄγλι- 
θας μετέπεμψα. όϑο 

ἀλλ᾽ αὐτήν μοι τὴν δουλείαν οὐκ ἀποφαίνων ἀπο- 

τ Οκγαίεῖϊς. 
Ϊ Ν 

ΒΔΕ. οὐ γὰρ μεγάλη δουλεία ᾽στὶν τούτους μὲν ἅπαντας 

ἐν ἀρχαῖς 
5 ΄, ) ., - ν ἣν 7 αὐτούς τ᾽ εἶναι καὶ τοὺς κόλακας τοὺς τούτων μισθο- 

φοροῦντας; 
Ν δ᾽ Ν ὃ ,νν Ν -“ 5 λ ΚΝ “ ἐς ΒΞ 

σοὶ δ᾽ ἣν τις δῳ τοὺς τρεῖς ὀβολούς, ἀγαπᾷς. οὕς 
Μ|- 5 ’, 

αὐτὸς ἐλαύνων 
Ν “ Ν “ 5 ὔ Ν 

καὶ πεζομαχῶν καὶ πολιορκῶν ἐκτήσω, πολλὰ πο- 

νήσας. 685 
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Ν Ν ’ 5 , ον ὰ ! , 

καὶ πρὸς τοὕὔὕτοις ἐπιταττόμενος φοιτᾷς, Ὁ μάλιστα 
᾽ 

μ᾽ ἀπάγχει, 
“ 3 Ν ! , “ , ᾿Σ α 

ὅταν εἰσελθὸν μειράκιόν σοι καταπῦγον, Χαιρέου υἱός, 
᾿ “ 

ὡδὶ διαβάς, διακινηθεὶς τῷ σώματι καὶ τρυφερανθείς, 
“ Μν Ἂν 5 “ ( 3 ε “ ΟΝ ΓΙ γ. 

ἥκειν εἴπῃ πρῷ κἂν ὥρᾳ δικάσονθ᾽, ὡς ὅστις ἂν ὑμῶν 
“ Ν “ Ν ’ τ 

ὕστερος ἐλθῃ τοῦ σημείου, τὸ τριώβολον οὐ κο- 

μιεῖται" ύρο 
3. τῶν ὃς 7 ᾿ ’ Ἕ Ἃ Ὁ“ 

αὑτὸς δὲ φέρει τὸ συνηγορικόν, δραχμήν, κἂν ὕστερος 
ΝΥ . ἔλθῃ 

“ ΝΣ 5 , ΓΤ, ᾿ “- ᾿ 
καὶ κοινωνῶν τῶν ἀρχόντων ἑτέρῳ τινὶ τῶν μεθ 

ἑαυτοῦ, 

ἦν τίς τι διδῷ τῶν φευγόντων, ξυνθέντε τὸ πρᾶγμα 
3 

δύ᾽ ὄντε 
Ε] δ 9 
ἐσπουδάκατον, καθ᾽ ὡς πρίονθ᾽ ὁ μὲν ἕλκει, ὁ ὃ 

ἀντενέδωκε" 
Ν κ ᾿ τ " ὰ Χ Ν , 

σὺ δὲ χασκάζεις τὸν κωλακρέτην᾽ τὸ δὲ πραττό- 

μενόν σε λέληθεν. 695 
2 ΤῈ Ν..) » ’ὔ “ Ν -“ 

ταυτί με ποιοῦσ᾽ ; οἴμοι, τί λέγεις ; ὥς μου τὸν θῖνα 

ταράττεις, 
Ν Ν “ Ι -“ ᾽ 3.9.3 Κ“« 

καὶ τὸν νοῦν μου προσάγεις μᾶλλον, κοὺκ οἷὸ ὅ τι 
κ“ Π - 

χρῆμά με ποιεῖς. 
, “ ε 5 ’ -“ εἶ 7ῳ᾽ 

σκέψαι τοίνυν ὡς ἐξόν σοι πλουτεῖν καὶ τοισίδ 

ἅπασιν, 
προς “ σοῦ ΄ ᾽ 3.. “« .] ΄ Ξ 
ὑπὸ τῶν ἀεὶ δημιζόντων οὐκ οἷδ᾽ ὅπη ἐγκεκύκλησαι 
μὲ Ἷ ΝΜ ,; 5 Ν “-“ , , 

ὅστις πόλεων ἄρχων πλείστων, ἀπὸ τοῦ Πόντου μέχρι 

Σαρδοῦς, 7οο 

οὐκ ἀπολαύεις πλὴν τοῦθ᾽ ὃ φέρεις, ἀκαρῆ. καὶ τοῦτ᾽ 
: ΠΡ ἢ ἐρίῳ σοι 

5 , Ἂν Ν ἢ [ο Ψ μ᾿ ᾽ - ἐνστάζουσιν κατὰ μικρὸν ἀεί, τοῦ ζῆν ἕνεχ᾽, ὥσπερ 

ἔλαιον. 
, , Ὁ ΓΦΕΨ ΟΣ ᾿ ΔΑ ὁ ᾿ ᾽ 

βούλονται γάρ σε πένητ᾽ εἷναι" καὶ τοῦθ᾽ ὧν εἵνεκ᾽, 

ἐρῶ σοι, 



ΦΙΛ. 

ΒΔΕ. 

ΣΦΗΚΕΣ. 41 

“ ’ Ν δέν ς ΦΥ͂, κι φὴς, ἢ ) 
ἵνα γιγνώσκῃς τὸν τιθασευτὴν᾽ καθ᾽ ὅταν οὗτός γ 

5 ίξ ἐπισίξῃ 
ἥν “- 5 “- ᾽ ᾽ , 5 , ᾽ ἊΣ ἐπὶ τῶν ἐχθρῶν τιν᾽ ἐπιρρύξας ἀγρίως αὐτοῖς 

ἐπιπηδᾷς. 7ο5 
Ἄ ῃ 

εἰ γὰρ ἐβούλοντο βίον πορίσαι τῷ δήμῳ, ῥάδιον 

ἦν ἄν. 
5 ,ὔ ; ΄' ὰ “ Ν ’ « -“ 5 , 

εἰσίν γε πόλεις χίλιαι, αἱ νῦν τὸν φόρον ἡμῖν ἀπά- 

γουσιν" 
,ὔ Μμ Ν ’ ν ,ὔ 

τούτων εἴκοσιν ἄνδρας βόσκειν εἴ τις προσέταξεν 
«ε , 

ἑκάστῃ, 
, , “- “ Ν 5 " Μ 

δύο μυριάδες τῶν δημοτικῶν ἔζων ἐν πᾶσι λαγῴοις 
᾿ ἴω “ Ν 

καὶ στεφάνοισιν παντοδαποῖσιν καὶ πυῷ καὶ πυ- 
, 

ριάτῃ, 710 
4 “ “-“ ΕῚ ,ὕ Ν “ “ 

ἄξια τῆς γῆς ἀπολαύοντες καὶ τοῦ Μαραθῶνι τρο- 

παίου. 
““ Φ φ 2 ΄ “Δ᾽ τ Ὅς Ν 

νῦν ὃ ὥσπερ ἐλαολόγοι χωρεῖθ᾽ ἅμα τῷ τὸν μισθὸν 

ἔχοντι. 
ν , , Ὧ “ , ἣν, ’ 

οἴμοι, τί πέπονθ᾽; ὥσπερ νάρκη κατὰ χειρός μου 

καταχεῖται, 

καὶ τὸ ξίφος οὐ δύναμαι κατέχειν, ἀλλ᾽ ἤδη μαλ- 

θακός εἰμι. : 

ἀλλ᾽ ὁπόταν μὲν δείσωσ᾽ αὐτοί, τὴν Εὔβοιαν δι- 
’ 

δόασιν 718 
Ι ν Ν - ΓΤ Ν » )ὔ ὑμῖν καὶ σῖτον ὑφίστανται κατὰ πεντήκοντα μεδίμνους 

ποριεῖν. ἔδοσαν δ᾽ οὐπώποτέ σοι, πλὴν πρώην πέντε 

μεδίμνους, 

καὶ ταῦτα μόλις ξενίας φεύγων ἔλαβες κατὰ χοίνικα 

κριθῶν. 

ὧν εἵνεκ᾽ ἐγώ σ᾽ ἀπέκλειον ἀεί, 
’ ᾿] , ᾿ Ν ’ 

βόσκειν ἐθέλων καὶ μὴ τούτους 720 
, 

ἐγχάσκειν σοι στομφάζοντας. 
Ν “ 5 - το ’ 

καὶ νῦν ἀτεχνῶς ἐθέλω παρέχειν 
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ὅ τι βούλει σοι, 

πλὴν κωλακρέτου. γάλα πίνειν. 
Ν - 

ἢ που σοφὸς ἦν ὅστις ἔφασκεν, πρὶν ἂν ἀμφοῖν 
“ .) ,ὔ 

μῦθον ἀκούσῃς, 728 

οὐκ ἂν δικάσαις. σὺ γὰρ οὖν νῦν μοι νικᾶν πολλῷ 

δεδόκησαι" 
3 ὥστ᾽ ἤδη τὴν ὀργὴν χαλάσας τοὺς σκίπωνας κατα- 

βάλλω. 

ἀλλ᾽ ὦ τῆς ἡλικίας ἡμῖν τῆς αὐτῆς συνθιασῶτα, 
“, “ ’ 3.5 ἋΡ Ἷ 

πιθοῦ πιθοῦ λόγοισι, μηδ᾽ ἄφρων γένῃ, 
3.5 Ν 5 3.5 Ἅ μηδ᾽ ἀτενὴς ἄγαν ἀτεράμων τ᾽ ἀνήρ. 

δ εἴθ᾽ ὠφελέν μοι κηδεμὼν ἢ ξυγγενὴς 
εἶναί τις ὅστις τοιαῦτ᾽ ἐνουθέτει. 

᾿ Ν “ “ 

σοὶ δὲ νῦν τις θεῶν 
Ν 5 Ἂς 

παρὼν ἐμφανὴς 

ξυλλαμβάνει τοῦ πράγματος, 
δ ΑΝ λο {9 5: πος 

καὶ δηλὸς ἐστιν εὖ ποιῶν 
Ν Ν Ν , σὺ δὲ παρὼν δέχου. 
Ἁ Ν , ᾽ ν ἐπα , 

καὶ μὴν θρέψω γ᾽ αὐτὸν παρέχων 

ὅσα πρεσβύτῃ ξύμφορα, χόνδρον 

λείχειν, χλαῖναν μαλακήν, σισύραν. 
ΕΣ ΄σ [4] ΦῸΝ ἱκ 

ἀλλ᾽ ὅτι σιγᾷ κοὐδὲν γρύζει, 
ζν,, ᾽ ΄ 7, ,ὔ τοῦτ᾽ οὐ δύναταί με προσέσθαι. 

2 «ς Ν 5 Ν ’ 3 Φῷ 

νενουθέτηκεν αὑτὸν ἐς τὰ πράγμαθ᾽, οἷς 

τότ᾽ ἐπεμαίνετ᾽ " ἔγνωκε γὰρ ἀρτίως, 

λογίζεταί τ᾽ ἐκεῖνα πάνθ᾽ ἁμαρτίας, 
ἃ “ ΄ 2 » 7 
ἃ σοῦ κελεύοντος οὐκ ἐπείθετο. 

νῦν δ᾽ ἴσως τοῖσι σοῖς 

λόγοις πείθεται, 
Ἀ -“ ψ, 

καὶ σωφρονεῖ μέντοι μεθι- 

στὰς ἐς τὸ λοιπὸν τὸν τρόπον 

πιθύμενός τέ σοι. 

[στρ. ε.] 

730 

735 

149 
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ἰώ μοί μοι. 
Ω ΄  “ 

οὗτος, τί βοᾷς ; 

μή μοι τούτων μηδὲν ὑπισχνοῦ. 780 

κείνων ἔραμαι, κεῖθι γενοίμαν, 
“- ’ 

ἵν᾽ ὁ κῆρυξ. φησί, τίς ἀψήφι- 
στος ; ἀνιστάσθω. 

Ἁ »“ “ 

κἀπισταίην ἐπὶ τοῖς κημοῖς 

ψηφιζομένων ὁ τελευταῖος. Ἶ 
κῷ} Φ ΄ “ ’ 

σπεῦδ, ὦ ψυχή. ποῦ μοι ψυχῆ ; 
, φ , Ν Ν «ς , 

πάρες, ὦ σκιερα. μὰ τὸν Ηρακλέα, 

-ι -σει 

μὴ νῦν ἔτ᾽ ἐγὼ ᾽ν τοῖσι δικασταῖς 
κλέπτοντα Κλέωνα λάβοιμι. 

ἴθ᾽ ὦ πάτερ, πρὸς τῶν θεῶν, ἐμοὶ πιθοῦ. γόο 

τί σοι πίθωμαι ; λέγ᾽ ὅ τι βούλει, πλὴν ἑνός. 

ποίου ; φέρ᾽ ἴδω. ΦΙΛ. τοῦ μὴ δικάζειν. τοῦτο δὲ 

“Αἰδης διακρινεῖ πρότερον ἢ ᾽γὼ πείσομαι. 

σὺ δ᾽ οὖν, ἐπειδὴ τοῦτο κεχάρηκας ποιῶν, 

ἐκεῖσε μὲν μηκέτι βάδιζ᾽, ἀλλ᾽ ἐνθάδε 765 

αὐτοῦ μένων δίκαζε τοῖσιν οἰκέταις. 

περὶ τοῦ ; τί ληρεῖς ; ΒΔΕ. ταῦθ᾽ ἅπερ ἐκεῖ πράτ- 
τεται" : 

ὅτι τὴν θύραν ἀνέῳξεν ἡ σηκὶς λάθρα, 

ταύτης ἐπιβολὴν ψηφιεῖ μίαν μόνην. 

πάντως δὲ κἀκεῖ ταῦτ᾽ ἔδρας ἑκάστοτε. "τ Ξὸ ο 

Ἁ “ ᾽ὔ 5. ’ εν 5 ,ὔ 

καὶ ταῦτα μέν νυν εὐλόγως, ἣν ἐξέχῃ 
Ε] 

εἵλη κατ᾽ ὄρθρον, ἡλιάσει πρὸς ἥλιον" 
“Χ Ν ’, ᾿ Ν “ [ 
ἐὰν δὲ νίφῃ, πρὸς τὸ πῦρ καθήμενος" 

ὕοντος, εἴσει᾽ κἂν ἔγρῃ μεσημβρινύς, 
οὐδείς σ᾽ ἀποκλείσει θεσμοθέτης τῇ κιγκλίδι.᾿ 775 

τουτί μ᾽ ἀρέσκει. ΒΔΕ. πρὸς δὲ τούτοις γ᾽, ἢν 

δίκην 

λέγῃ μακράν τις, οὐχὶ πεινῶν ἀναμενεῖς, 

Ε) 



ΦΙΛ. 

ΒΔΕ. 

ΣΦΗΚΕΣ. 

δάκνων σεαυτὸν καὶ τὸν ἀπολογούμενον. 
“ ΩΣ “- 

πῶς οὖν διαγιγνώσκειν καλῶς δυνήσομαι 
Ἂν; 

ὥσπερ πρότερον τὰ πράγματ᾽ ἔτι μασώμενος ; 78ο 

πολλῷ γ᾽ ἄ ", καὶ λέ ὰρ τουτογί Ὁ γ᾽ ἄμεινον" καὶ λέγεται γὰρ τουτογί, 
« Α “ 

ὡς οἱ δικασταὶ ψευδομένων τῶν μαρτύρων 

μόλις τὸ πρᾶγμ᾽ ἔγνωσαν ἀναμασώμενοι. 
ΔΕΙ͂ , , τῶν 5. ὦ οι.» ΓΝ ῃ 
ἀνὰ τοί με πείθεις. ἀλλ΄ ἐκεῖν οὔπω λέγεις, 

Ν 5 “ τὸν μισθὸν ὁπόθεν λήψομαι. ΒΔΕ. παρ᾽ ἐμοῦ. 

ΦΠΛ. καλῷ; 785 
«ες ᾿ ᾽ 5 - ᾿] 3 «ε ,ὔ , ὁτιὴ κατ᾽ ἐμαυτὸν κοὺ μεθ᾽ ἑτέρου λήψομαι. 

αἴσχιστα γάρ τοί μ᾽ εἰργάσατο Λυσίστρατος 
«ς ὦ Ν. 3 5 “- , ἐφ ὁ σκωπτόλης. δραχμὴν μετ΄ ἐμοῦ πρώην λαβών, 

᾽ -“ 

ἐλθὼν διεκερματίζετ᾽ ἐν τοῖς ἰχθύσιν, 
Ν 3 .] ,ὔ “-“ , ᾿, Ξ κἄπειτ᾽ ἐπέθηκε τρεῖς λοπίδας μοι κεστρέων 790 

ϑ 3 Ν -" 

κἀγὼ ᾿νέκαψ᾽" ὀβολοὺς γὰρ φόμην λαβεῖν᾽ 
Φ Ν 

κᾷτα βδελυχθεὶς ὀσφρόμενος ἐξέπτυσα" 
“Δ᾽ ῳ ’, ᾿ “΄ 3 

καθ᾽ εἷλκον αὐτόν. ΒΔΕ. ὁ δὲ τί πρὸς ταῦτ᾽ εἶφ᾽; 

ΦΙΛ. ὅ τι; 

. 4 3 Ν , Ν 

ἀλεκτρυόνος μ' ἔφασκε κοιλίαν ἐχειν" 
“ . , ΞΡ ΤΙΝ , 

ταχὺ γοῦν καθέψεις τἀργύριον, ἢ δ᾽ ὃς λέγων. 795 
ὁρᾷς ὅσον καὶ τοῦτο δῆτα κερδανεῖς ; 

, , 

οὐ πάνυ τι μικρόν. ἀλλ᾽ ὅπερ μέλλεις ποίει. 
9 , , 2 4ρ Ὧς Ν “δ᾽ “ , ἀνάμενέ νυν ἐγὼ δὲ ταῦθ᾽ ἥξω φέρων. 

ὅρα τὸ χρῆμα" τὰ λόγι᾽ ὡς περαίνεται. 
5 ’ Ν ε 9 αν ο ἠκηκόειν γὰρ. ὡς ᾿Αθηναῖοί ποτε 8οο 

δικάσοιεν ἐπὶ ταῖς οἰκίαισι τὰς δίκας, 

κἀν τοῖς προθύροις ἐνοικοδομήσοι πᾶς ἀνὴρ 
Φ {εν ΄ κ “ 

αὑτῷ δικαστηρίδιον μικρὸν πάνυ, 

ὥσπερ 'Ἑκάτειον, πανταχοῦ πρὸ τῶν θυρῶν. 
Ο ,ὔ Ζ ιν 5 9 -“ ς ε 3 ψοε νν, ,7ὔ 
ἰδού, τί ἐτ᾽ ἐρεῖς ; ὡς ἅπαντ ἐγὼ φέρω 805 

ὅσαπερ ἔφασκον, κἄτι πολλῷ πλείονα. 

ἀμὶς μέν, ἣν οὐρητιάσῃς, αὑτηὶ 
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δξ Ἁ , “4 Ν ΨΡᾺ “ ’ παρὰ σοὶ κρεμήσετ᾽ ἐγγὺς ἐπὶ τοῦ παττάλου. 

καὶ πῦρ γε τουτί, καὶ προσέστηκεν φακῆ, 810 
“ δωῖν μ ῥοφεῖν ἐὰν δέῃ τι. ΦΙΛ. τοῦτ᾽ αὖ δεξιόν" 

ΕΝ Ν ’ ’, ἈΝ , 

κἂν γὰρ πυρέττω, τόν γε μισθὸν λήψομαι. 
-“ ᾿ “-“ ’ὔ 

αὐτοῦ μένων γὰρ τὴν φακῆν ῥρφήσομαι. 
νὼ δὲ ὕ Ν ν « 4᾽,.'.5 5» , Ὅ ἀτὰρ τί τὸν ὄρνιν ὡς ἔμ᾽ ἐξηνέγκατε ; 81 σι 

᾽ Δ ,ὔ 5» ’ ΨΗΝ 

ἵνα γ᾽, ἣν καθεύδῃς ἀπολογουμένου τινός, 

ἄδων ἄνωθεν ἐξεγείρῃ σ᾽ οὑτοσί 
Ἢ ᾽ βρη κ 

ἕν ἔτι ποθῶ, τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἀρέσκει μοι. ΒΔΕ. τὸ τί;. 

θήρῷον εἴ πως ἐκκομίσαις τὸ τοῦ Λύκου. 
“ ’, 33. 5 ς [ « ΄, πάρεστι τουτί, καὐτὸς ἅναξ οὑτοσί. 820 

ᾧ δέσποθ᾽ ἥρως, ὡς χαλεπὸς ἄρ᾽ ἦσθ᾽ ἰδεῖν. 

οἵόσπερ ἡμῖν φαίνεται Κλεώνυμος. 
Μ Ν ΕΣ 5.7 Φφχ κα Ὁ δ “ οὔκουν ἔχει γ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸς ἥρως ὧν ὅπλα. 

εἰ θᾶττον ἐκαθίζου σύ, θᾶττον ἂν δίκην 
“ , ᾽ ἐκάλουν. ΦΙΛ. κάλει νυν, ὡς κάθημαι ᾽γὼ πάλαι. 

φέρε νυν, τίν᾽ αὐτῷ πρῶτον εἰσαγάγω δίκην; 826 ρε νυν, τίν᾽ αὐτῷ πρῶτον εἰσαγάγ Ἴ; Ἐ 
7 ,ἤ Ν ,, “- 5» ΘΝ, 

τί τίς κακὸν δέδρακε τῶν ἐν τῳκίᾳ; 
ε » 

ἣ Θρᾷττα προσκαύσασα πρώην τὴν χύτραν.-- 
ἢ Ὄ πο χ 7 » ἫΝ ’ ἐπίσχες οὗτος ὡς ὀλίγου μ᾽ ἀπώλεσας. 

ἄνευ δρυφάκτου τὴν δίκην μέλλεις καλεῖν, 830 

ὃ πρῶτον ἡμῖν τῶν ἱερῶν ἐφαίνετο ; 
᾽ 

μὰ τὸν Δί᾽ οὐ πάρεστιν. ΦΙΛ. ἀλλ᾽ ἐγὼ δραμὼν 

» 

- ἘΘΑΝ “ ’ ἌᾺ ν 

αὐτὸς κομιοῦμαι τό γε παραυτίκ᾽ ἔνδοθεν. 
, ᾿ κ᾿ 5 ε . ε ». 

τί ποτε τὸ χρῆμ ; ὡς δεινὸν ἢ φιλοχωρία. 
᾿ , , βάλλ᾽ ἐς κόρακας. τοιουτοιὶ τρέφειν κύνα. 835 

Ν τί δ᾽ ἔστιν ἐτεόν; ΞΑΝ. οὐ γὰρ ὁ Λάβης ἀρτίως 
ν Ι ὁ κύων παράξας εἰς τὸν ἱπνὸν ἀναρπάσας 

“- ’ 
τροφαλίδα τυροῦ Σικελικὴν κατεδήδοκεν ; 

ΔΑ, 9 5: ἮΞ 
τοῦτ᾽ ἄρα πρῶτον τἀδίκημα τῷ πατρὶ 

εἰσακτέον μοι’ σὺ δὲ κατηγόρει παρών. 840 
3 ᾽ μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγ᾽ ἀλλ᾽ ἅτερός φησιν κύων 

92 
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ΣΦΗΚΕΣ. 

κατηγορήσειν, ἤν τις εἰσαγάγῃ γραφήν. 
» ΣΎ - ΠΕΡῚ “ »- “ Ν “-“ 

ἴθι νυν, ἄγ᾽ αὐτὼ δεῦρο. ἘΞΑΝ. ταῦτα χρὴ ποιεῖν. 

τουτὶ τί ἔστι; ΦΙΛ. χοιροκομεῖον “Ἑστίας. 

εἶθ᾽ ἱεροσυλήσας φέρεις ; ΦΙΛ. οὔκ, ἀλλ᾽ ἵνα 
ἀφ᾽ “Ἑστίας ἀρχόμενος ἐπιτρίψω τινά. 846 

ἀλλ᾽ εἴσαγ᾽ ἀνύσας: ὡς ἐγὼ τιμᾶν βλέπω. 
φέρε νυν, ἐνέγκω τὰς σανίδας καὶ τὰς γραφάς. 

Μ ,ὔ εἰ - σι τ 

οἴμοι, διατρίβεις κἀπολεῖς τριψημερῶν 

ἐγὼ δ᾽ ἀλοκίζειν ἐδεόμην τὸ χωρίον. 850 

ἰδού. ΦΙΛ. κάλει νυν. ΒΔΕ. ταῦτα δή. ΦΙΛ. τίς 

οὑτοσὶ 

ὁ πρῶτός ἐστιν; ΒΔΕ. ἐς κόρακας, ὡς ἄχθομαι, 
«ς Ν. ᾽ ᾿ Ν 2 »] ᾿ ὁτιὴ ᾿πελαθόμην τοὺς καδίσκους ἐκφέρειν. 

οὗτος σὺ ποῖ θεῖς; ΒΔΕ. ἐπὶ καδίσκους. ΦΙΛ. 

μηδαμῶς. 
Ἰὰς Ν Ψ ,ὔ Ν, 5 ’ὔ ἐγὼ γὰρ εἶχον τούσδε τοὺς ἀρυστίχους. 855 

κάλλιστα τοίνυν" πάντα γὰρ πάρεστι νῷν 

ὕσων δεόμεθα, πλήν γε δὴ τῆς κλεψύδρας. 

ἡδὶ δὲ δὴ τίς ἐστιν ; οὐχὶ κλεψύδρα ; 
μὴ 3 - ,ὔ ᾽ δ 5» ,ὔ εὖ γ᾽ ἐκπορίζεις αὐτὰ κἀπιχωρίως. 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα πῦρ τις ἐξενεγκάτω ϑόο 

καὶ μυρρίνας καὶ τὸν λιβανωτὸν ἔνδοθεν, 
Ὁ“ ᾿] Ἂ “ “ “- 

ὅπως ἂν εὐξώμεσθα πρῶτα τοῖς θεοῖς. 

καὶ μὴν ἡμεῖς ἐπὶ ταῖς σπονδαῖς 

καὶ ταῖς εὐχαῖς 
φήμην ἀγαθὴν λέξομεν ὑμῖν, 8ύρ 

ὅτι γενναίως ἐκ τοῦ πολέμου 
᾿ “ ,ὔ 7 καὶ τοῦ νείκους ξυνέβητον. 

» Ἴ, Ν ΄“ « 7] ’ εὐφημία μὲν πρῶτα νυν ὑπαρχέτω. [στρ. ς΄. 

ὦ Φοῖβ᾽ "Απολλον Πύθιε, 
5 3 ν ΄“ ’ὔ 

ἐπ᾿ ἀγαθῇ τύχῃ 

τὸ πρᾶγμ᾽ ὃ μηχανᾶται 870 
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ΣΦΗΚΕΣ. γι 

ἔμπροσθεν οὗτος τῶν θυρῶν, 

ἅπασιν ἡμῖν ἁρμόσαι 

παυσαμένοις πλάνων. 

Ἴήιε Παιάν. 

ὦ δέσποτ᾽ ἄναξ, γεῖτον ᾿Αγυιεῦ τοὐμοῦ προθύρου 

προπύλαιε, 875 
δέξαι τελετὴν καινήν, ὦναξ, ἣν τῷ πατρὶ καινο- 

τομοῦμεν" 
δ κεν ᾽ » “ “- ΝΥ , ΝΥ ᾿ παῦσόν τ᾽ αὐτοῦ τοῦτο τὸ λίαν στρυφνὸν καὶ 

πρίνινον ἦθος, 
5 ἃ 7 , Ν ᾽» ζ΄ ΄ ": ἀντὶ σιραίου μέλιτος μικρὸν τῷ θυμιδίῳ παραμίξας 
ΕΒ ᾽ . “- 5 ’ 

ἤδη δ᾽ εἶναι τοῖς ἀνθρώποις 

ἤπιον αὐτόν, 

τοὺς φεύγοντάς τ᾽ ἐλεεῖν μᾶλλον 880 
τῶν γραψαμένων 

κἀπιδακρύειν ἀντιβολούντων, 

καὶ παυσάμενον τῆς δυσκολίας 

ἀπὸ τῆς ὀργῆς 
Ν. 5 ,ὔ 5» ,ὔ 

τὴν ἀκαλήφην ἀφελέσθαι. 

πού μεσθα (ταῦτά) σοι [ἀντ. ς΄. 

νέαισιν ἀρχαῖς, εἵνεκα 886 

τῶν προλελεγμένων. 
μ᾿ , 5 5» μι εὖνοι γάρ ἐσμεν ἐξ οὗ 

τὸν δῆμον ἠσθόμεσθά σου ἣμον ἠσθόμ 
“ «ε ᾿] Ν Ν 

φιλοῦντος ὡς οὐδεὶς ἀνὴρ 

τῶν γε νεωτέρων. 800 
ν , ε , ΕΚ ΣΕ 

εἴ τις θύρασιν ἡλιαστής, εἰσίτω 
«εςἩ ε΄ Δ ᾿ἅ, ᾿, ᾽ ΕῚ ’ 

ὡς ἡνίκ ἂν λέγωσιν, οὐκ εἰσφρήσομεν. 

τίς ἃρ᾽ ὁ φεύγων ; ΒΔΕ. οὗτος. ΦΙΛ. ὅσον ἁλώσεται. 
ἀκούετ᾽ ἤδη τῆς γραφῆς. ἐγράψατο 

Κύων Κυδαθηναιεὺς Λάβητ᾽ Αἰξωνέα, 805 

τὸν τυρὸν ἀδικεῖν ὅτι μόνος κατήσθιεν 
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ΞΑΝ. 
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τὸν Σικελικόν. τίμημα κλῳὸς σύκινος. 
ΕΥ “-“ 

θάνατος μὲν οὖν κύνειος, ἣν ἅπαξ ἁλῷ. 
εὖ Ν , καὶ μὴν ὁ φεύγων οὑτοσὶ Λάβης πάρα. 

-- Ν Ὁ Ἢ ε Ν Ν “ “4 
ὦ μιαρὸς οὗτος ὡς δὲ καὶ κλέπτον βλέπει, 90ο 
“- Ψ. ᾿ 

οἷον σεσηρὼς ἐξαπατήσειν μ᾽ οἴεται. 

ποῦ δ᾽ ἔσθ᾽ ὁ διώκων, ὃ Κυδαθηναιεὺς κύων ; 

αὖὗ αὗ. ΒΔΕ. πάρεστιν. ΦΙΛ. ἕτερος οὗτος αὖ 

Λάβης, 
5 ἐκ 2 « “ ἈΝ ’ὔ’ἢ Ν ’ὔ 

ἀγαθός γ᾽ ὑλακτεῖν καὶ διαλείχειν τὰς χύτρας. 
,ὔ , Ἂν ᾽ »} Ν ’ 

σίγα, κάθιζε, σὺ δ᾽ ἀναβὰς κατηγόρει. 908 
,ὕ « 4 ϑύσν ’ 3 κῶς ε “-“ 

φέρε νυν, ἅμα τήνδ᾽ ἐγχεάμενος κἀγὼ ῥοφῶ. 
“ ἃ “ 1 Υ 3. να. » , τῆς μὲν γραφῆς ἠκούσαθ᾽ ἣν ἐγραψάμην. 

ς 

ἄνδρες δικασταί, τουτονί. δεινότατα γὰρ 
ΝΜ , ΒΝ δὴ ΝΕ -“" 
ἔργων δέδρακε κἀμὲ καὶ τὸ ῥυππαπαῖ. 
5» ἂς Ν, 5 Ἂς 7 κ᾿ Ν ἀποδρὰς γὰρ ἐς τὴν γωνίαν τυρὸν πολὺν 910 

“ “5 Ἶ, 9 . Ψν ἐκ 

κατεσικέλιζε κἀνέπλητ᾽ ἐν τῷ σκότῳ, 
Ἷ }] “ 

νὴ τὸν Δί᾽, ἀλλὰ δῆλός ἐστ᾽" ἐμοί γέ τοι 
“ ’ τυροῦ κάκιστον ἀρτίως ἐνήρυγεν 

»- ᾽ “ 

ὁ βδελυρὸς οὗτος. ΞΑΝ. κοὐ μετέδωκ᾽ αἰτοῦντί μοι. 
΄ “-“ »» 

καίτοι τίς ὑμᾶς εὖ ποιεῖν δυνήσεται, 15 
μὴ [4 Ψ ’ὔ Ἷ ἍΝ Ζ 

ἣν μὴ τι κἀμοί τις προβάλλῃ τῷ κυνί; 

οὐδὲν μετέδωκεν ; οὐδὲ τῷ κοινῷ γ᾽ ἐμοί 
μ ᾿ ι Π γ μ - 

θερμὸς γὰρ ἁνὴρ οὐδὲν ἧττον τῆς φακῆς. 
- “- 2 ἣν πρὸς τῶν θεῶν, μὴ προκαταγίγνωσκ᾽, ὦ πάτερ, 

πρὶν ἄν γ᾽ ἀκούσῃς ἀμφοτέρων. ΦΙΛ. ἀλλ᾽, ὥγαθέ, 920 
΄- Ν [2 

τὸ πρᾶγμα φανερόν ἐστιν αὐτὸ γὰρ βοᾷ. 
͵ 5 [ΑΥΞΞ) , ᾽ ϑ, ’ ς » 3 5 Ν 

μὴ νυν ἀφῆτέ γ᾽ αὐτόν, ὡς ὄντ αὖ πολὺ 

κυνῶν ἁπάντων ἄνδρα μονοφαγίστατον, 
“ Ν Ψ' Ψ , 

ὅστις περιπλεύσας τὴν θυείαν ἐν κύκλῳ 
. “ έ Ν » ᾿] ν» 
ἐκ τῶν πόλεων τὸ σκῖρον ἐξεδήδοκεν. 925 
Ν Ν 7 9 :} Ν ᾽ ϑοὼΝ Ν, «ε , , 

ἐμοὶ δέ γ᾽ οὐκ ἔστ᾽ οὐδὲ τὴν ὑδρίαν πλάσαι. 
“ “ , ᾽ Ν. Ν 

πρὸς ταῦτα τοῦτον κολάσατ᾽" οὐ γὰρ ἄν ποτε 
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7 - τρέφειν δύναιτ᾽ ἂν μία λόχμη κλέπτα δύο" 

᾿ κ 7 
ἵνα μὴ κεκλάγγω διὰ κενῆς ἄλλως ἐγώ" 

Ν , ᾽ 

ἐὰν δὲ μή, τὸ λοιπὸν οὐ κεκλάγξομαι. 930 
Φἰὸ γος ᾿] ’ὔ 

ἰοὺ ἰού. 

ὅσας κατηγόρησε τὰς πανουργίας. 
, Χ “ " 8. ᾽ κ ᾿ δ᾿ 

κλέπτον τὸ χρῆμα τἀνδρός" οὐ καὶ σοὶ δοκεῖ, 
φ. ’, ἣν Ν 7᾽ 5 ’ ,ὔ ὠλεκτρυόν ; νὴ τὸν Δί᾽, ἐπιμύει γέ τοι. 
- , Ἢ ΓΙ ; ᾽ Φ ν ’, ΄ 

ὁ θεσμοθέτης" ποῦ σθ᾽ οὗτος ; ἀμίδα μοι δότω. 
ἍΠῸΝ δον ν ᾿ Ν " κα 

αὐτὸς καθελοῦ" τοὺς μάρτυρας γὰρ ἐσκαλῶ. 930 
, , “-“ ΄ 

Λάβητι μάρτυρας παρεῖναι τρύβλιον, 

δοίδυκα, τυρόκνηστιν, ἐσχάραν, χύτραν. 
Ν Ν Ν ’ὔ Ν ΄ 

καὶ τἄλλα τὰ σκεύη τὰ προσκεκαυμένα 
᾽ Φ Ν ’ ἈΝ Ν Ν ΄ 

οὐκ αὖ σὺ παύσει χαλεπὸς ὧν καὶ δύσκολος, 

καὶ ταῦτα τοῖς φεύγουσιν, ἀλλ᾽ ὀδὰξ ἔχει ; 
᾿] ͵ὔ ᾽ } “ ’, ’ὔ , 

ἀνάβαιν᾽, ἀπολογοῦ. τί σεσιώπηκας ; λέγε. 
» ᾽ » Ν Φ 3.) γα “ ,ὔ 

αλλ᾽ οὐκ ἔχειν οὗτος γ ἔοικεν ὃ τι λέγῃ. 945 
“ »“ , 

οὔκ, ἀλλ᾽ ἐκεῖνό μοι δοκεῖ πεπονθέναι, 
ν᾿ 

ὅπερ ποτὲ φεύγων ἔπαθε καὶ Θουκυδίδης" 
» ’ 5 ’, Ψ , Ν Ι 

ἀπόπληκτος ἐξαίφνης ἐγένετο τὰς γνάθους. 
, 4 93 5 ’ 5 Ν Ἂν 5 ἴ, 

πάρεχ᾽ ἐκποδών. ἐγὼ γὰρ ἀπολογήσομαι. 
ἂν ’ χαλεπὸν μέν, ὦνδρες, ἐστὶ διαβεβλημένου 930 

ε 7, ΘΝ , » 
ὑπεραποκρίνεσθαι κυνός" λέξω δ᾽ ὅμως. 
5» Ν ’ 5 3 ’ Ν ’ὔ 

ἀγαθὸς γάρ ἐστι καὶ διώκει τοὺς λύκους. 
, Ν 4 φ΄ν» Ν ’ 

κλέπτης μὲν οὖν οὗτός γε καὶ ξυνωμότης. 
ἀ 7 ΑΙ 5 τὸν , " ᾿ ᾿ κε 

μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ἀριστὸς ἐστι τῶν νυνὶ κυνῶν. 

οἷός τε πολλοῖς προβατίοις ἐφεστάναι. - 

τί οὖν ὄφελος, τὸν τυρὸν εἰ κατεσθίει ; 
“ “ ’ Ν Ν ’ 

ὅ τι; σοῦ προμάχεται καὶ φυλάττει τὴν θύραν 

καὶ τἄλλ᾽ ἄριστός ἐστιν εἰ δ᾽ ὑφείλετο, 
“ , Ν }} 5 ’ὔ ξύγγνωθι. κιθαρίζειν γὰρ οὐκ ἐπίσταται. 

ἐγὼ δ᾽ ἐβουλόμην ἂν οὐδὲ γράμματα, ούο 
[4 Ν “ φεβ ᾽ ἰνῶν Ν ἵνα μὴ κακουργῶν ἐνέγραφ᾽ ἡμῖν τὸν λόγοι". 
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ἄκουσον ὦ δαιμόνιέ μου τῶν μαρτύρων. 
“" , , Ν , ΄ 5 ἀνάβηθι, τυρόκνηστι, καὶ λέξον μέγα 

σὺ γὰρ ταμιεύουσ᾽ ἔτυχες. ἀπόκριναι σαφῶς, 
᾿ Ν ΄ -“ 4 “ εἰ μὴ κατέκνησας τοῖς στρατιώταις ἅλαβες. οὔβ 

φησὶ κατακνῆσαι. ΦΙΛ. νὴ Δί᾽, ἀλλὰ ψεύδεται. 
Α δ Κ5 ᾿ς ἢ Ν ΄ 
ὦ δαιμόνι, ἐλέει τοὺς ταλαιπωρουμένους. 

οὗτος γὰρ ὁ Λάβης καὶ τραχήλι᾽ ἐσθίει 
Ν Ν " ! 5 ,ὔ 3 5 ᾽ ΄Ὁ , καὶ τὰς ἀκάνθας, κοὐδέποτ᾽ ἐν ταὐτῷ μένει. 

ς ᾿ὰζ.} , " 5 ᾿ ’ ὁ δ᾽ ἕτερος οἷός ἐστιν οἰκουρὸς μόνον. 970 
.] “ , Ν, «“ 3 ν ᾿, αὐτοῦ μένων γὰρ ἅττ᾽ ἂν εἴσω τις φέρῃ, 

τούτων μεταιτεῖ τὸ μέρος" εἰ δὲ μή, δάκνει. 
}] “ Ψ ’ ᾽ β.γ.3, ἐὰν αἰβοῖ, τί κακόν ποτ᾽ ἔσθ᾽ ὅτῳ μαλάττομαι ; 

κακόν τι περιβαίνει με κἀναπείθομαι. 
ΜΔ 3 “ (, - 7ὔ 3 Ε] Ψψ ΓΑ 

ἴθ, ἀντιβολῶ σ΄, οἰκτείρατ αὐτόν, ὦ πάτερ, 975 

καὶ μὴ διαφθείρητε. ποῦ τὰ παιδία ; 
5 ,ὕ ᾽ τ Σ Ἷ Ν ’ὔ ἀναβαίνετ᾽, ὦ πονηρά, καὶ κνυζούμενα 

αἰτεῖσθε κἀντιβολεῖτε καὶ δακρύετε. 
ν᾿ Ι ᾿ 

κατάβα κατάβα κατάβα κατάβαυ ΒΔΕ. κατα- 
“4 

βήσομαι. 

καίτοι τὸ κατάβα τοῦτο πολλοὺς δὴ πάνυ 980 
5 5 Ν “ » 

ἐξηπάτηκεν. ἀτὰρ ὅμως καταβήσομαι. 
5 ’ « .} , ᾿] Ἂν ε “- ἐς κόρακας. ὡς οὐκ ἀγαθόν ἐστι τὸ ῥοφεῖν. 

ἐγὼ γὰρ ἀπεδάκρυσα νῦν γνώμην ἐμὴν 

οὐδέν ποτ᾽ ἀλλ᾽ ἢ τῆς φακῆς ἐμπλήμενος. 

οὔκουν ἀποφεύγει δῆτα ; ΦΙΛ. χαλεπὸν εἰδέναι. ο85 
ΠΩ Ὁ Ζ φΦιὐτἢ Ν 7 , 
ἰθ, ὦ πατρίδιον, ἐπὶ τὰ βελτίω τρέπου. 

τηνδὲ λαβὼν τὴν ψῆφον ἐπὶ τὸν ὕστερον 

μύσας παρᾷξον κἀπόλυσον, ὦ πάτερ. 
ΕῚ ,Ν Ξ ,ὔ Ν ᾿] 5 ΄, 

οὐ δῆτα" κιθαρίζειν γὰρ οὐκ ἐπίσταμαι. 

φέρε νύν σε τῃδὶ τὴν ταχίστην περιάγω. 990 
ΦΙΛ, ὅδ᾽ ἔσθ᾽ ὁ πρότερος ; ΒΔΕ. οὗτος. ΦΙΛ. αὕτη 

᾿] “κι. Ν 

νταῦθ᾽ ἔνι. 
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. ἐξηπάτηται, κἀπολέλυκεν οὐχ ἑκών. 

φέρ᾽ ἐξεράσω. ΦΙΛ. πῶς ἄρ᾽ ἠγωνίσμεθα ; 

. δείξειν ἔοικεν ἐκπέφευγας, ὦ Λάβης. 
πάτερ πάτερ, τί πέπονθας ; ΦΙΛ. οἶμοι, ποῦ ᾽σθ᾽ 

ὕδωρ ; 995 
. ἔπαιρ᾽ ἔπαιρε σαυτόν. ΦΙΛ. εἴπ’ ἐκεῖνό μοι, 

ὄντως ἀπέφυγεν ; ΒΔΕ. νὴ Δί, ΦΙΛ. οὐδέν εἰμ᾽ 

ἄρα. 
ΒΔΕ. μὴ φροντίσῃς, ὦ δαιμόνι᾽, ἀλλ᾽ ἀνίστασο. 

ΦΙΛ. 
“ - , “-“ » ,) ον ’ὔ πῶς οὖν ἐμαυτῷ τοῦτ᾽ ἐγὼ ξυνείσομαι, 

φεύγοντ᾽ ἀπολύσας ἄνδρα ; τί ποτε πείσομαι ; τοοο 
μὶ ’ὔ , ἀλλ᾽, ὦ πολυτίμητοι θεοί, ξύγγνωτέ μοι’ 

ἄκων γὰρ αὔτ᾽ ἔδρασα κοὺ τοὐμοῦ τρόπου. 

ΒΔΕ. καὶ μηδὲν ἀγανάκτει γ᾽. ἐγὼ γάρ σ᾽, ὦ πάτερ, 

ΧΟΡ 

“ 3 “, “ 

θρέψω καλῶς, ἄγων μετ᾽ ἐμαυτοῦ πανταχοῦ, 
9. κ᾿ “ , ’ ΨΕῚΝ 7 ἐπὶ δεῖπνον, εἰς ξυμπόσιον, ἐπὶ θεωρίαν, Ιοοβ 

ὥσθ᾽ ἡδέως διάγειν σε τὸν λοιπὸν χρόνον" 

κοὐκ ἐγχανεῖταί σ᾽’ ἐξαπατῶν Ὑπέρβολος. 
ἀλλ᾽ εἰσίωμεν. ΦΙΛ. ταῦτά νυν, εἴπερ δοκεῖ. 

ΠΑΡΑΒΑΣΙΣ ΧΟΡΟΥ͂. 

. ἀλλ᾽ ἴτε χαίροντες ὅποι βούλεσθ᾽. 

ὑμεῖς δὲ τέως, ὦ μυριάδες ΙοΙο 

ἀναρίθμητοι, 

νῦν μὲν τὰ μέλλοντ᾽ εὖ λέγεσθαι 

μὴ πέσῃ φαύλως χαμᾶζ᾽ 

εὐλαβεῖσθε. 

τοῦτο γὰρ σκαιῶν θεατῶν 

ἐστὶ πάσχειν, κοὐ πρὸς ὑμῶν. 

νῦν αὗτε λεῷ πρόσσχετε τὸν νοῦν, εἴπερ καθαρόν τι 

φιλεῖτε. ΤΟΙ ὅ 
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, ὸ δὸς τας .“ ς Ν “ 5 
μέμψασθαι γὰρ τοῖσι θεαταῖς ὁ ποιητὴς νῦν ἐπι- 

θυμεῖ. 
5» “ ’ὔ ’ ’ ᾿ ᾿] Ν “ 

ἀδικεῖσθαι γὰρ φησιν πρότερος πόλλ αὕτους εὖ 

πεποιηκώς, 

τὰ μὲν οὐ φανερῶς, ἀλλ᾽ ἐπικουρῶν κρύβδην ἑτέ- 

ροισι ποιηταῖς, 
ΙᾺ δ ᾽ , 7 ᾽ν, 

μιμησάμενος τὴν Ἐμὑρυκλέους μαντείαν καὶ διάνοιαν, 

εἰς ἀλλοτρίας γαστέρας ἐνδὺς κωμῳδικὰ πολλὰ 

χέασθαι" [ο20 
Ν “ Ν εἶ “-“ “ἢ, ΄ , 

μετὰ τοῦτο δὲ καὶ φανερῶς ἤδη κινδυνεύων καθ 

ἑαυτὸν, 
“ :] 

οὐκ ἀλλοτρίων, ἀλλ᾽ οἰκείων Μουσῶν στόμαθ᾽ ἡνιο- 
{ 

χήσας. 
" Ν Ν Ἷ Ν Ν ες ᾽ Ν ΄ 9.9 ἘΞ .ς ἀρθεὶς δὲ μέγας καὶ τιμηθεὶς ὡς οὐδεὶς πώποτ᾽ ἐν ὑμῖν, 

) 5 “ Ὰ : Ν γ..} » “ Ν 
οὐκ ἐκτελέσαι φησὶν ἐπαρθεὶς οὐδ ὀγκῶσαι τὸ 

’ φρόνημα, 
δῶν ᾿ ΓΟΥ͂Ν 527 μν 

οὐδὲ παλαίστρας περικωμάζειν πειρῶν" οὐδ᾽ εἴ τις 
" 

ἐραστῆς, 1025 
“ δ᾽. ε “ “ Ν Ν 

κωμῳδεῖσθαι παιδίχ ἑαυτοῦ μισῶν ἔσπευδε πρὸς 

αὐτόν, 
.) 

οὐδενὶ πώποτέ φησι πιθέσθαι, γνώμην τιν᾽ ἔχων 

ἐπιεικῆ, 
σ Ν , “ Ν Ν 

ἵνα τὰς Μούσας αἷσιν χρῆται μὴ προαγωγοὺς 
5 (4 
ἀποφήνῃ; 

“-“ ᾿ Ἐ." 

οὐδ᾽ ὅτε πρῶτόν γ᾽ ἦρξε διδάσκειν, ἀνθρώποις φήσ 

ἐπιθέσθαι, 

ἀλλ᾽ Ἡρακλέους ὀργήν τιν᾽ ἔχων τοῖσι μεγίστοις 

ἐπιχειρεῖν, 1ο30 
“ Ν δὰ 9 ᾽ .] “ ᾽ [οὐ δν ἸΣ - θρασέως ξυστὰς εὐθὺς ἀπ᾿ ἀρχῆς αὐτῷ τῷ καρ 

χαρόδοντι, 

οὗ δεινόταται μὲν ἀπ’ ὀφθαλμῶν Κύννης ἀκτῖνες 

ἔλαμπον,. 
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᾿ ’ 
ἑκατὸν δὲ κύκλῳ κεφαλαὶ κολάκων οἰμωξομένωι 

, - 
ἐλιχμῶντο 

7 ᾽ . , 

περὶ τὴν κεφαλήν, φωνὴν δ᾽ εἶχεν χαράδρας ὄλε- 

θρον τετοκυίας. το 34 
“ ϑῸΝ ,ὕ Μ ΄ 

τοιοῦτον ἰδὼν τέρας οὔ φησιν δείσας καταδωροδοκῆσαι. 
“ Ν ᾿] σι ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν ἔτι καὶ νυνὶ πολεμεῖ: φησίν τε μετ᾽ 

αὐτοῦ 
“ “- ’ “ 

τοῖς ἠπιάλοις ἐπιχειρῆσαι πέρυσιν καὶ τοῖς πυρε- 

τοῖσιν, 
ὰ Ν , 4. Ὁ ’ Ν Ν Ἷ 

οἱ τοὺς πατέρας τ᾽ ἦγχον νύκτωρ καὶ τοὺς πάππους 
,ὔ ἀπέπνιγον, 

’ ᾿ 3...5 Ἁ -“ ’ὔ 5 Ἁ ΄“ ». κατακλινόμενοί τ᾽ ἐπὶ ταῖς κοίταις ἐπὶ τοῖσιν ἀπράγ- 

μοσιν ὑμῶν [ο40 
ον 2 

ἀντωμοσίας καὶ προσκλήσεις καὶ μαρτυρίας συν- 

εκόλλων, 

ὥστ᾽ ἀναπηδᾶν δειμαίνοντας πολλοὺς ὡς τὸν πολέ- 

μαρχον. 
’ Α ε ’ὔ 5 “ ἐρὰ ’ ΄-“ ᾿ 

τοιόνδ᾽ εὑρόντες ἀλεξίκακον τῆς χώρας τῆσδε καθαρτήν, 
, ͵, 

πέρυσιν καταπρούδοτε καινοτάταις σπείραντ᾽ αὐτὸ 

διανοίαις, 
« κ᾿ “ Ἂν “ “- ϑ “ 5» ᾿ὰ ᾽ 

ἃς ὑπὸ τοῦ μὴ γνῶναι καθαρῶς ὑμεῖς ἐποιήσατ 

ἀναλδεῖς" ΤΟ45 

καίτοι σπένδων πόλλ᾽ ἐπὶ πολλοῖς ὄμνυσιν τὸν 

Διόνυσον 
Ν. ’ ᾽ τι ,, ᾽ Ν Ἂ Ν ἌΣ 

μὴ πώποτ᾽ ἀμείνον᾽ ἔπη τούτων κωμῳδικὰ μηδέν 

ἀκοῦσαι. 
“ Ν μὴ ΝΥ 3 αι ᾽ Ν ΄ Ν “ 

τοῦτο μὲν οὖν ἔσθ᾽ ὑμῖν αἰσχρὸν τοῖς μὴ γνοῦσι" 

παραχρῆμα, 
« Ν Ν 5. Ν 7 Ν -“ “" 

ὁ δὲ ποιητὴς οὐδὲν χείρων παρὰ τοῖσι σοφοῖς 

νενόμισται, 
᾿ ’ὔ Ν “ , Ν. 5 , ,’ 

εἰ παρελαύνων τοὺς ἀντιπάλους τὴν ἐπίνοιαν ξυνέ- 

τριψεν. Ιοϑο 
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ἀλλὰ τὸ λοιπὸν τῶν ποιητῶν, 

ὦ δαιμόνιοι, τοὺς ζητοῦντας 
’ , ν"} ,ὔ᾿ καινόν τι λέγειν κἀξευρίσκειν 

, “- Ν Ψ 

στέργετε μᾶλλον καὶ θεραπεύετε, 
Ν Ν ’ ΄ ᾽ ἘΣ ΒΡ ῪΣ τι καὶ τὰ νοήματα σώζεσθ᾽ αὐτῶν ΙοΡ5 

ἐσβάλλετέ τ᾽ εἰς τὰς κιβωτοὺς 

μετὰ τῶν μήλων. 
ΕΝ “ “Δ᾽ δετισα ϑιο ταν 

κἂν ταῦτα ποιῆθ᾽, ὑμῖν δι᾿ ἔτους 

τῶν ἱματίων 
4 

ὀζήσει δεξιότητος. 
κ ’ 3. Ἀ. ε ἌΥΣ. ἢ Ἂν Ν 5 -“ ὦ πάλαι ποτ᾽ ὄντες ὑμεῖς ἄλκιμοι μὲν ἐν χοροῖς, στρ. 

ἄλκιμοι δ᾽ ἐν μάχαις, Ιούι 
Ν ᾽ 3 ΟΝ, Ν [ ΟΣΣᾺΝ Ωγ, 3 ᾽ καὶ κατ᾽ αὐτὸ δὴ μόνον τοῦτ᾽ ἄνδρες ἀλκιμώτατοι, 

᾽ “ “ 

πρίν ποτ᾽ ἦν, πρὶν ταῦτα νῦν δ᾽ 
Ῥ ον ΄ Ν, οἴχεται, κύκνου τ᾽ ἔτι πολιώτεραι δὴ 

σι» “ Ψ, 

αἵδ᾽ ἐπανθοῦσιν τρίχες. τού 

ἀλλὰ κἀκ τῶν λειψάνων δεῖ τῶνδε ῥώμην 

νεανικὴν σχεῖν" ὡς ἐγὼ τοὐμὸν νομίζω 
“ “-“ ΩΝ 

γῆρας εἷναι κρεῖττον ἢ πολ- 

λῶν κικίννους νεανιῶν καὶ 

σχῆμα κεὐρυπρωκτίαν. 1το7ο 
Υ εἰ σὴς “" ,ὔ Ἂν "ἡ ΩΝ ν» εἴ τις ὑμῶν, ὦ θεαταί, τὴν ἐμὴν ἰδὼν φύσιν 

εἶτα θαυμάζει μ᾽ ὁρῶν μέσον διεσφηκωμένον, 
μὴ “ “ ΑἹ 

ἢ τίς ἡμῶν ἡ ᾿πίνοια τῆσδε τῆς ἐγκεντρίδος, 
ε ,ὔ ὌΥ, Ἂς Ἄ Υ̓ 4 Ν 
ῥᾳδίως ἐγὼ διδάξω, κἂν ἄμουσος ἣ τὸ πρίν. 

ἐσμὲν ἡμεῖς, οἷς πρόσεστι τοῦτο τοὐρροπύγιον, 
) Ν ’ 2 9 - ᾽ ’ 

Αττικοὶ μόνοι δικαίως ἐγγενεῖς αὐτόχθονες, τογό 
5» » ᾽)» Ν “ ΚΑ Ἂς , ἀνδρικώτατον γένος καὶ πλεῖστα τήνδε τὴν πόλιν 

ὠφελῆσαν ἐν μάχαισιν, ἡνίκ᾽ ἦλθ᾽ ὁ βάρβαρος, 
“ “ 3 “ 

τῷ καπνῷ τύφων ἅπασαν τὴν πόλιν καὶ πυρπολῶν, 
5» “- «ε “- “ Ν , 5 ’ 

ἐξελεῖν ἡμῶν μενοιιῶν πρὸς βίαν τἀνθρήνια. τοϑο 
» 4 Ν 5 Ἅ Ἂν ’ Ν 5 ,ὔ 

εὐθέως γὰρ ἐκδραμόντες σὺν δόρει σὺν ἀσπίδι 
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5 ’ ᾽ ᾽ “-“ ἣν δ), , 

ἐμαχόμεσθ᾽ αὐτοῖσι, θυμὸν ὀξίνην πεπωκότες, 
ν ἀπ ς ΝῊ Ν ἤν, ξῆν ἀρι8.. ἐδ' Ν ΄ . ’ ᾿ 

στὰ; ἀνὴρ παρ ἄνδρ᾽, ὑπ᾽ ὀργῆς τὴν χελύνην ἐσθίων 
έν Ν “ , 3 » “-“ Ν ᾽ ’ 

ὑπὸ δὲ τῶν τοξευμάτων οὐκ ἦν ἰδεῖν τὸν οὐρανόν. 
᾽ “- 

ἀλλ᾽ ὅμως ἀπωσάμεσθα ξὺν θεοῖς πρὸς ἑσπέραν. 
“ Ν ε “ Ἀ Ἑ Ν Ν , 

γλαῦξ γὰρ ἡμῶν πρὶν μάχεσθαι τὸν στρατὸν διέπ- 

Τατο τοϑό 
᾽ 

εἶτα δ᾽ ἑσπόμεσθα θυννάζοντες εἰς τοὺς θυλάκους, 
δἰ πὸ, ἡ Ἵ ᾿Ἶ " ᾿ Χ » δ , 

οἱ δ᾽ ἔφευγον τὰς γνάθους καὶ τὰς ὀφρῦς κεντού- 

μενοι" 
“ ιν - “ “ Ά, “ Ν 

ὥστε παρὰ τοῖς βαρβάροισι πανταχοῦ καὶ νῦν ἔτι 
Ν ) -“ “ 

μηδὲν ᾿Αττικοῦ καλεῖσθαι σφηκὸς ἀνδρικώτερον. τορο 

ἄρα δεινὸς ἦ τόθ᾽ ὥστε πάντα μ᾽ ἂν δεδοικέναι, [ ἀντ. 
καὶ κατεστρεψάμην 

“ » ΄ τοὺς ἐναντίους, πλέων ἐκεῖσε ταῖς τριήρεσιν. 

οὐ γὰρ ἣν ἡμῖν ὅπως 

ῥῆσιν εὖ λέξειν ἐμέλλομεν τότ᾽, οὐδὲ Τοῦ 8 

συκοφαντήσειν τινὰ 
,ὔ 5 ΨῈῚ δα ᾽ 

φροντίς, ἀλλ᾽ ὅστις ἐρέτης ἔσοιτ᾽ ἄριστος. 

τοιγαροῦν πολλὰς πόλεις Μήδων ἑλόντες, 

αἰτιώτατοι φέρεσθαι 
Ν ’ ἌΣ , Δ , 

τὸν φόρον δεῦρ ἐσμέν, ὃν κλέπ- 

τουσιν οἱ νεώτεροι. [10ο 
“ “ ΠΡ ΕΟ ᾿ " ΓΟΣ ΝᾺ 

πολλαχοῦ σκοποῦντες ἡμᾶς εἰς ἅπανθ᾽ εὑρήσετε 
τ , ὙΠ ἂν ᾽, . , , 

τοὺς τρόπους καὶ τὴν δίαιταν σφηξὶν ἐμφερεστάτους. 

πρῶτα μὲν γὰρ οὐδὲν ἡμῶν ζῴον ἠρεθισμένον 

μᾶλλον ὀξύθυμόν ἐστιν οὐδὲ δυσκολώτερον" 11ῸΡ 

εἶτα τἄλλ’ ὅμοια πάντα σφηξὶ μηχανώμεθα. 
, Ν ᾽ « , ε Σ 5 7 

ξυλλεγέντες γὰρ καθ᾽ ἑσμούς, ὥσπερ ἐς τἀνθρήνια, 
«ς Ν « “ Φ «“ « Ν Ν Ν .“ οἱ μὲν ἡμῶν οὗπερ ἄρχων, οἱ δὲ παρὰ τοὺς ἕνδεκα, 

οἵἱ δ᾽ ἐν ὠδείῳ δικάζουσ᾽, οἱ δὲ πρὸς τοῖς τειχίοις 
΄ ’ ’ τ ῷ “ ’ 

ξυμβεβυσμένοι πυκνόν, νεύοντες εἰς τὴν γῆν, μόλις 

ὥσπερ οἱ σκώληκες ἐν τοῖς κυττάροις κινούμενοι. τατι 
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ἔς τε τὴν ἄλλην δίαιταν ἐσμὲν εὐπορώτατοι. 
, Ἂς “ Ν :-} ’ , 

πάντα γὰρ κεντοῦμεν ἄνδρα κἀκπορίζομεν βίον. 
᾿] Ν Ν “ Β΄" ὦ -ΕῚ ᾿] , 
ἀλλὰ γὰρ κηφῆνες ἡμῖν εἰσὶν ἐγκαθήμενοι, 

οὐκ ἔχοντες κέντρον᾽ οἱ μένοντες ἡμῶν τοῦ φόρου ττιξ 

τὸν γόνον κατεσθίουσιν, οὐ ταλαιπωρούμενοι. 
“ 3. ἢ ᾽ Ν δ ἰὸν Ν 3. , Ἁ 

τοῦτο ὃ ἐστ᾽ ἄλγιστον ἡμῖν, ἢν τις ἀστράτευτος ὧν 
2 φν Ν Ν ε “ “ “ ’ “ 

ἐκροφῇ τὸν μισθὸν ἡμῶν, τῆσδε τῆς χώρας ὕπερ 
» ΄, ’ ’ 4 ’, ’ 

μὴτε κώπην μῆτε λόγχην μῆτε φλύκταιναν λαβών. 

ἀλλ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ τὸ λοιπὸν τῶν πολιτῶν ἔμβραχυ 
“ Ἄ' Ἂς ΟΝ Ν , ᾿ ’ ’ 

ὅστις ἂν μὴ 'χῇ τὸ κέντρον, μὴ φέρειν τριώβολον. τι2τ 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ. ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ. ΧΟΡΟΣ. 

Μ Ν “ “ » ΄ 

οὔ τοι ποτὲ ζῶν τοῦτον ἀποδυθήσομαι, 
2 , ἐπεὶ μόνος μ᾽ ἔσωσε παρατεταγμένον, 

“Δ᾽ «ς 4 ες ἰ, :) Ψ΄ ὅ0θ ὁ βορέας ὁ μέγας ἐπεστρατεύσατο. 
5 ἈΝ Ν ϑὼΝ " “ “ 

ἀγαθὸν ἔοικας οὐδὲν ἐπιθυμεῖν παθεῖν. [128 

μὰ τὸν Δί᾽, οὐ γὰρ οὐδαμῶς μοι ξύμφορον. 
Ν τ 

καὶ γὰρ πρότερον ἐπανθρακίδων ἐμπλήμενος 

ἀπέδωκ᾽ ὀφείλων τῷ κναφεῖ τριώβολον. 
, φ ἀλλ᾽ οὖν πεπειράσθω γ᾽, ἐπειδήπερ γ᾽ ἅπαξ 

ἐμοὶ σεαυτὸν παραδέδωκας εὖ ποιεῖν. 1130 
- ἊΨ ᾿ τί οὖν κελεύεις δρᾶν με; ΒΔΕ. τὸν τρίβων ἄφες 

Ν “ “- “- 
τηνδὶ δὲ χλαῖναν ἀναβαλοῦ τριβωνικῶς. 
Ν “ Ἂς , Ν , 

ἔπειτα παῖδας χρὴ φυτεύειν καὶ τρέφειν, 
“Δ᾽ δ. ’ὔ “ ἊΝ σ . ὅθ᾽ οὑτοσί με νῦν ἀποπνίξαι βούλεται ; 

3 “" εἶ 
ἔχ᾽, ἀναβαλοῦ τηνδὶ λαβών, καὶ μὴ λάλει. 1138 

Ν “ τουτὶ τὸ κακὸν τί ἐστι πρὸς πάντων θεῶν ; 
“ » 

οἱ μὲν καλοῦσι ΠΕερσίδ᾽, οἱ δὲ καυνάκην. 
.] Ν, Ν Ἄ ΦΡ 7 

ἐγὼ δὲ σισύραν φόμην Θυμαιτίδα. 

κοὺ θαῦμά γ᾽" ἐς Σάρδεις γὰρ οὐκ ἐλήλυθας. 
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νΝ “ ᾽ ἔγνως γὰρ ἄν" νῦν δ᾽ οὐχὶ γιγνώσκεις. ΦΙΛ. ἐγώ; 
Ν ᾿ Π: ᾽ , 5 (ΟΝ ᾽ ἢ μὰ τὸν Δί᾽ οὐ τοίνυν᾽ ἀτὰρ δοκεῖ γέ μοι 1141 

5» ’ ᾿ , “ ἐοικέναι μάλιστα Μορύχου σάγματι. 
“Δ᾽ 

οὔκ, ἀλλ᾽ ἐν ᾿Εκβατάνοισι ταῦθ᾽ ὑφαίνεται. 
΄ 

ἐν ᾿Εκβατάνοισι γίγνεται κρόκης χόλιξ; 
3 Α . ῃ πόθεν, ὦγάθ᾽ ; ἀλλὰ τοῦτο τοῖσι βαρβάροις ιττ45 

ε ’, “-“ ! “ , 

ὑφαίνεται πολλαῖς δαπάναις. αὕτη γέ τοι 
να ’ “ ε ’ ἐρίων τάλαντον καταπέπωκε ῥᾳδίως. 
ν 5 ΄ Ἂ 9. 9 “ , ᾿ 

οὔκουν ἐριώλην δῆτ᾽ ἐχρῆν ταύτην καλεῖν 
Ὁ ΡῚ ἣν , δικαιότερόν γ᾽ ἢ καυνάκην; ΒΔΕ. ἔχ΄, ὠγαθέ, 

“ ; καὶ στῆθί γ᾽ ἀμπισχόμενος. ΦΙΛ. οἴμοι δείλαιος" 
“ ,ὔ ὡς θερμὸν ἣ μιαρά τί μου κατήρυγεν. ΤΙΒῚ 

-“ 9 5 , 

οὐκ ἀναβαλεῖ ; ΦΙΛ. μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγ᾽. ἀλλ᾽, ὦγαθέ, 
ν ΓΟ ΠΩ, ΄ , 8: 05 , εἴπερ γ᾽ ἀνάγκη, κρίβανόν μ᾽ ἀμπίσχετε. 

᾿ 9 ΄-“ ] 

φέρ᾽, ἀλλ᾽ ἐγώ σε περιβαλῷ: σὺ δ᾽ οὖν ἴθι. 
, ἰς παράθου γε μέντοι καὶ κρεάγραν. ΒΔΕ. τιὴ τί δή ; 

ΓΝ τὰ ἡ εῖ; Ν ’ ἵν᾽ ἐξέλῃς με πρὶν διερρυηκέναι. 1156 
Υ̓ ε ’, Ν “ :] , 
ἄγε νυν, ὑπολύου τὰς καταράτους ἐμβάδας, 
ε πῶ δ 5. ΟἋ ἈΝ ᾿ , 
ὑποδοῦ δ᾽ ἀνύσας τι τάσδε τὰς Λακωνικάς. 
Ψ ΔᾺς Ν Ἄ Α ε ’ Ἅ ἐγὼ γὰρ ἂν τλαίην ὑποδήσασθαί ποτε 

“- 3 ἴω “ 

ἐχθρῶν παρ᾽ ἀνδρῶν δυσμενῆ καττύματα ; ι[χόο 
ν Φ ν ω ΕΙΣ: Ἀν λας ἔνθες ποτ᾽, ὦ τᾶν, κἀπόβαιν᾽ ἐρρωμένως 
5 - Ἷ 

ἐς τὴν Λακωνικὴν ἀνύσας. ΦΙΛ. ἀδικεῖς γέ με 

ἐς τὴν πολεμίαν ἀποβιβάζων τὸν πόδα. 
’ Ν Ν .“ “-“ ἘΣ ΚΣ 9 3 Ν 

φέρε καὶ τὸν ἕτερον. ΦΙΛ. μηδαμῶς τοῦτόν γ᾽, ἐπεὶ 
, Ε “39 “- ’ πάνυ μισολάκων αὐτοῦ στιν εἷς τῶν δακτύλων. τιόρ 

οὐκ ἔστι παρὰ ταῦτ᾽ ἄλλα. ΦΙΛ. κακοδαίμων ἐγώ, 

ὅστις ἐπὶ γήρᾳ χίμετλον οὐδὲν λήψομαι πὶ γήρᾳ χίμ ήψομαι. 
ἄνυσόν ποθ᾽ ὑποδησάμενος" εἶτα πλουσίως 

ὧδὲ προβὰς τρυφερόν τι διασαλακώνισον. 

ἰδού. θεῶ τὸ σχῆ αἱ σκέψαι μ᾽ ὅτῳ 117 : ὦ τὸ σχῆμα, καὶ σκέ μ᾽ ὅτῳ 7ο 
᾿ ᾽ Ν Μῳ “ “-“ ’, 

μάλιστ᾽ ἔοικα τὴν βάδισιν τῶν πλουσίων. 
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“ “ ,ὔ " , 
ὅτῳ ; δοθιῆνι σκόροδον ἠμφιεσμένῳ. 

Ν τ καὶ μὴν προθυμοῦμαί γε σαυλοπρωκτιᾶν. 
ἄγε νυν, ἐπιστήσει λόγους σεμνοὺς λέγειν 
ἀνδρῶν παρόντων πολυμαθῶν καὶ δεξιῶν ; 175 

ἔγωγε. ΒΔΕ. τίνα δῆτ᾽ ἂν λέγοις ; ΦΙΛ. πολλοὺς 
πάνυ. 

- ταν ΟΝ 

πρῶτον μὲν ὡς ἡ Λάμι᾽ ἁλοῦσ᾽ ἐπέρδετο, 
" ἐν ο ςε σ΄ ᾽ὔ Ν , 

ἔπειτα ὃ ὡς ὃ Καρδοπίων τὴν μητέρα--- 

μή μοί γε μύθους, ἀλλὰ τῶν ἀνθρωπίνων, 
οἵους λέγομεν μάλιστα τοὺς κατ᾽ οἰκίαν. 1180 

“ , 

ἐγῷδα τοίνυν τῶν γε πάνυ κατ᾽ οἰκίαν 
5 “-“ «ε Ὁ“ δὺ ἡ “ Ν ΄- ἐκεῖνον, ὡς οὕτω ποτ᾽ ἣν μῦς καὶ γαλῆ. 

ὦ σκαιὲ κἀπαίδευτε, Θεογένης ἔφη, 
- ’ Ν “ ὰ 

τῷ κοπρολύγῳ καὶ ταῦτα λοιδορούμενος, 

μῦς καὶ γαλᾶς μέλλεις λέγειν ἐν ἀνδράσιν; τι85 

ποίους τινὰς δὲ χρὴ λέγειν; ΒΔΕ. μεγαλοπρεπεῖς. 
] “-“ ΄ ὡς ξυνεθεώρεις ᾿Ανδροκλεῖ καὶ Κλεισθένει. 

δ. ας Ν Ἅ, ’ Ι] }] “ 

ἐγὼ δὲ τεθεώρηκα πώποτ᾽ οὐδαμοῦ 

πλὴν ἐς Πάρον, καὶ ταῦτα δύ᾽ ὀβολὼ φέρων. 
5 ᾽ μὴ Ἷ 4 3. 5 “2 , 3 ᾿Ξ ΩΥ) ἀλλ᾽ οὖν λέγειν χρὴ σ᾽ ὡς ἐμάχετο γ᾽ αὐτίκα τιρο 

3 “ 

Εφουδίων παγκράτιον ᾿Ασκώνδᾳ καλῶς, 
Μ , ΩΝ Ν ’ Ν Υ 

ἤδη γέρων ὧν καὶ πολιός, ἔχων δέ τοι 
Ἁ πλευρὰν βαθυτάτην καὶ χέρας καὶ λαγόνε καὶ 

θώρακ᾽ ἄριστον. ΦΙΛ. παῦε παῦ᾽, οὐδὲν λέγεις. 
“ , πῶς ἂν μαχέσαιτο παγκράτιον θώρακ᾽ ἔχων ; τι95 
τὸ Ξ ΄ 9, ς , 

οὕτως διηγεῖσθαι νομίζουσ᾽ οἱ σοφοί. 
5.7 ὦ Ἂν “Ἰ» , ἢ ἢ ἀλλ᾽ ἕτερον εἰπέ μοι παρ᾽ ἀνδράσι ξένοις 

πίνων, σεαυτοῦ ποῖον ἂν λέξαι δοκεῖς 

ἐπὶ νεότητος ἔργον ἀνδρικώτατον ; 
ἐκεῖν᾽ ἐκεῖν᾽ ἀνδρειότατόν γε τῶν ἐμῶν, 1200 

ὅτ᾽ ᾿Εργασίωνος τὰς χάρακας ὑφειλόμην. 
Ε] »" ,ὔ Ἷ “ ᾽ ε “Ἅ ᾿ 

ἀπολεῖς με. ποίας χάρακας ; ἀλλ᾽ ὡς ἢ κάπρον 
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μὴ 

ἐδιώκαθές ποτ᾽, ἢ λαγών, ἢ λαμπάδα 

ἔδραμες, ἀνευρὼν ὅ τι νεανικώτάτον. 

ἐγῷῴῷδα τοίνυν τό γε νεανικώτατον" 1205 

ὅτε τὸν δρομέα Φάϊλλον, ὧν βούπαις ἔτι, 
εἷλον διώκων λοιδορίας ψήφοιν δυοῖν. 

κ᾿ Ν Χ 
παῦ" ἀλλὰ δευρὶ κατακλινεὶς προμάνθανε 

Ν 
ξυμποτικὸς εἶναι καὶ ξυνουσιαστικός. 

“- Ἂ' “-“ Ι 

πῶς οὖν κατακλινῶ; φράζ᾽ ἀνύσας. ΒΔΕ. εὐσχη- 

μόνως. ἔ 210 
ΓῸ “ “- 

ὡδὲ κελεύεις κατακλινῆναι; ΒΔΕ. μηδαμῶς. 
“ 7 Ν , 3 Ν “- 

πῶς δαί; ΒΔΕ. τὰ γόνατ᾽ ἔκτεινε, καὶ γυμναστικῶς 

ὑγρὸν χύτλασον σεαυτὸν ἐν τοῖς στρώμασιν. 
᾽ , “ 

ἔπειτ᾽ ἐπαίνεσόν τι τῶν χαλκωμάτων" 
Ἁ “ 

ὀροφὴν θέασαι, κρεκάδι᾽ αὐλῆς θαύμασον" 1215 
“ Ν ΨΝ Ν , . Ὰ ὕδωρ κατὰ χειρός" τὰς τραπέζας εἰσφέρειν 

δειπνοῦμεν᾽ ἀπονενίμμεθ᾽" ἤδη σπένδομεν. 

πρὸς τῶν θεῶν, ἐνύπνιον ἑστιώμεθα ; 
3 Ν 5 ΄ ε Ν ᾽, αὐλητρὶς ἐνεφύσησεν. οἱ δὲ συμπόται 

εἰσὶν Θέωρος, Αἰσχίνης, Φανός, Κλέων, 1220 
, [ Ν “ ᾽ , ξένος τις ἕτερος πρὸς κεφαλῆς ᾿Ακέστορος. 

τούτοις ξυνὼν τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει. ΦΙΛ. καλῶς. 

ἄληθες ; ΦΙΛ. ὡς οὐδεὶς Διακρίων δέξεται. 
Φιν  ν, » ᾿- λ -ς ΦΈΡ Ἀὺ ΚΟ Ἀ.. ὧν ας ἐγὼ εἴσομαι καὶ δὴ γάρ εἰμ’ ἐγὼ Κλέων, 
» Ν κ ε ὑεῖς , Ν , ο 
ἄδω δὲ πρῶτος “Δρμοδίου: δέξει δὲ σύ. 1225 

᾿] Ἁ ’ δ] γ, Ν., Ν τω Αἱ ψ, οὐδεὶς πώποτ᾽ ἀνὴρ ἔγεντ᾽ ᾿Αθήναι ----- 
Ε .“ “- 5 Ν 7ὔ 

οὐχ οὕτω γε πανοῦργος (οὐδὲ) κλέπτη--- 

τουτὶ σὺ δράσεις ; παραπολεῖ βοώμενος" 

φήσει γὰρ ἐξολεῖν σε καὶ διαφθερεῖν 
᾿ κε ἮΝ Ν ε 

καὶ τῆσδε τῆς γῆς ἐξελᾶν. ΦΙΛ. ἐγὼ δέ γε, τ230 

ἐὰν ἀπειλῇ, νὴ Δί᾽ ἕ " ῇ, νὴ Δί᾽ ἕτερον ἄσομαι. 
“ 3 Ὄ 
ὠνθρωφ᾽, οὗτος ὁ μαιόμενος τὸ μέγα κράτος, 
» " " ᾿ , τ κι ἤν. ν ε Ἂ 
ἀντρέψεις ἔτι τἂν πόλιν ἃ δ᾽ ἔχεται ῥοπᾶς. 

᾿ 
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,ὔ 3 “ , Ν “ 7 τί ὃ, ὅταν Θέωρος πρὸς ποδῶν κατακείμενος 1236 
Ν᾿ σ΄ Ἁ) ,ὔ “-“ ““ 

ἄδη Κλέωνος λαβόμενος τῆς δεξιᾶς, 
3 Αὃ ΄ ἊΝ ’ ἰρὴ “ θ Ν Ν, 5 θ Ν 

Αὑμήτου λόγον, ὡταῖρε, μαθὼν τοὺς ἀγαθοὺς 

φίλει, 

τούτῳ τί λέξεις σκόλιον ; ΦΙΛ. ὡδί πως ἐγώ, τ240 
Ε] Ν᾽ » 7 

οὐκ ἔστιν ἀλωπεκίζειν, 

οὐδ᾽ ἀμφοτέροισι γίγνεσθαι φίλον. 

μετὰ τοῦτον Αἰσχίνης ὁ Σέλλου δέξεται, 
5. ὯΝ, κ ν νας Ὁ.:.53. “τὰν τ ἀνὴρ σοφὸς καὶ μουσικός" κᾷτ᾽ ἄσεται 

» 

χρήματα καὶ βίον 1245 
, . Κλειταγόρᾳ τε κἀ- 

μοὶ μετὰ Θετταλῶν--- 

πολλὰ δὴ διεκόμπασας σὺ κἀγώ. 

τουτὶ μὲν ἐπιεικῶς σύ γ᾽ ἐξεπίστασαι" 
» Ἁ “ 

ὅπως δ᾽ ἐπὶ δεῖπνον εἰς Φιλοκτήμονος ἴμεν. 1250 

παῖ παῖ, τὸ δεῖπνον, Χρυσέ, συσκεύαζε νῷν, 

ἵνα καὶ μεθύωμεν διὰ χρόνους ΦΙΛ. μή, μηδαμῶς. 

κακὸν τὸ πίνειν ἀπὸ γὰρ οἴνου γίγνεται 
Χ ἱρὰ ᾿ ᾿ “ καὶ θυροκοπῆσαι καὶ πατάξαι καὶ βαλεῖν, 

3 ᾿ κἄπειτ᾽ ἀποτίνειν ἀργύριον ἐκ κραιπάλης. 1255 
μον “ “ “ 

οὔκ, ἢν ξυνῇς γ᾽ ἀνδράσι καλοῖς τε κἀγαθοῖς. 
“Ὁ ἃς 

ἢ γὰρ παρῃτήσαντο τὸν πεπονθότα, 
ΕΥ . 
ἢ λόγον ἔλεξας αὐτὸς ἀστεῖόν τινα, 

“Ὁ 

Αἰσωπικὸν γέλοιον ἢ Συβαριτικόν, 
δ᾿ " ᾿ κ Φ), 5 Ὁ 9.39. Ὁ ἢ ὧν ἔμαθες ἐν τῷ συμποσίῳ' κᾷτ᾽ ἐς γέλων τ:ύο 

Ν - ᾽ " “ 3 “ , ϑ 9, ’, 

τὸ πρᾶγμ ἐἔτρεψας, ὥστ᾽ ἀφείς σ΄ ἀποίχεται. 
΄ ΡΣ Ὁ ἈΝ Ν “- , 

μαθητέον τἂρ ἐστὶ πολλοὺς τῶν λόγων, 
3 “-“ 

εἴπερ γ᾽ ἀποτίσω μηδέν, ἤν τι δρῶ κακόν. 

ἄγε νυν ἴωμεν μηδὲν ἡμᾶς ἰσχέτω. 
, ΩΝ 3 ΟῚ “ Ν 7 

πολλάκις δὴ ἔδοξ᾽ ἐμαυτῷ δεξιὸς πεφυκέναι, [στρ.]} 

καὶ σκαιὸς οὐδεπώποτε" 1266 

ἀλλ᾽ ᾿Αμυνίας ὃ Σέλλου μᾶλλον οὐκ τῶν Κρωβύλου 
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φ “ ᾽ 5 ,ὔ ᾽ ὺ 5 ᾿ ’ Ν ε -»" 

οὗτος, ὃν γ ἐγώ ποτ εἶδον ἀντὶ μήλου καὶ ῥοιᾶς 

δειπνοῦντα μετὰ Λεωγόρου. 

πεινῇ γὰρ ἧπερ ᾿Αντιφῶν. 

ἀλλὰ πρεσβεύων γὰρ ἐς Φάρσαλον χετ᾽" εἶτ᾽ 

μόνος μόνοις 
΄ ͵ὕ - -" 

τοῖς Πενέσταισι ξυνῆν τοῖς 

1270 
“" -“ 

εκει 

Θετταλῶν, αὐτὸς πενέστης ὧν ἔλαττον οὐδενός. 
μὰ , ᾽ ΕῚ ’ “ 4 ὦ μακάρι Αὐτόμενες, ὥς σε μακαρίζομεν, 

παῖδας ἐφύτευσας ὅτι χειροτεχνικωτάτους, 

πρῶτα μὲν ἅπασι φίλον ἄνδρα τε σοφώτατον, 
Ὁ Ν ’ , 5 ,ὔ 

τὸν κιθαραοιδότατον, ᾧ χάρις ἐφέσπετο" 
Ἂ 3 6 ἥν « 5 7ὔ « Ψ' 

τὸν δ᾽ ὑποκριτὴν ἕτερον, ἀργαλέον ὡς σοφόν" 
“πο Ν ΙΑ 

εἶτ᾽ ᾿Αριφράδην, πολύ τι θυμοσοφικώτατον. 

ἧς Ἂ Ε ἀντ. ἐἶεεςί. 
» ͵7ὔ “ ᾽ Μ « , 

εἰσί τινες οἵ μ᾽ ἔλεγον ὡς καταδιηλλάγην, 
«ες ’ὔ ᾿ ᾿ ᾽ ς ͵ὔ κ᾽ ,ὔ 

ἡνίκα Κλέων μ᾽ ὑπετάραττεν ἐπικείμενος 
΄ὔ 7 » - Ὄπ ν τΣΝ Ἃ ’ 

καί με κακίαις ἔκνισε᾽ καθ᾽ ὅτ᾽ ἀπεδειρόμην, 

οὑκτὸς ἐγέλων μέγα κεκραγότα θεώμενοι, 
5. Ν δ. .} “ ’, “ Ν ’, 5 , 

οὐδὲν ἄρ᾽ ἐμοῦ μέλον, ὅσον δὲ μόνον εἰδέναι, 

σκωμμάτιον εἴποτέ τι θλιβόμενος ἐκβαλῶ. 

ταῦτα κατιδὼν ὑπό τι μικρὸν ἐπιθήκισα᾽ 
., “ Ἂ , «ε , Ν Ν 

εἶτα νῦν ἐξηπάτησεν ἡ χάραξ τὴν ἄμπελον. 

1275 

1280 

1285 

1200 

ΞΑΝΘΙΑΣ. ΧΟΡΟΣ. ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ. ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ. 

ΑΡΤΟΠΩΛΙΣ. ΣΥΜΠΟΤΗΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ. 

ΞΑΝ, ἰὼ χελῶναι μακάριαι τοῦ δέρματος, 
ἥΖι͵ι 9 Ἁ - “ 

καὶ τρισμακάριαι τοῦ ᾽πὶ ταῖς πλευραῖς τέγους. 
ε μ 2 , ἣς “ 

ὡς εὖ κατηρέψασθε καὶ νουβυστικῶς 

κεράμῳ τὸ νῶτον ὥστε τὰς πλευρὰς στέγειν. 
3 

ἐγὼ δ᾽ ἀπόλωλα στιζόμενος βακτηρίᾳ. 
᾿ 3 » μν “-“ “ ὰ Ὁ τὰ 

ΧΟΡ, τί δ᾽ ἔστιν, ὦ παῖ; παῖδα γάρ, κἂν ἢ γέρων, 

Ἑ 2 

1205 
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καλεῖν δίκαιον ὅστις ἂν πληγὰς λάβη. 
». » Ν ε Ἷ 5 ΄ ἄς ΨΔΝ Ν 
ΞΑΝ, οὐ γὰρ ὁ γέρων ἀτηρότατον ἄρ᾽ ἦν κακὸν 

ΦΙΛ. 

καὶ τῶν ξυνόντων πολὺ παροινικώτατος ; 
΄“ 3 ΄“ 

καίτοι παρῆν Ἵππυλλος, ᾿Αντιφῶν, Λύκων, 
᾿] Λυσίστρατος, Θούφραστος, οἱ περὶ Φρύνιχον. 

,ὔ « Ἷ Φ « ’ “ 

τούτων ἁπάντων ἦν ὑβριστότατος μακρῷ. 
᾿Α “- ΄“-“ 

εὐθὺς γὰρ ὡς ἐνέπλητο πολλῶν κἀγαθῶν, 
Οὐκ δ 3 Ψ , , , 

ἐνήλατ᾽, ἐσκίρτα, πεπόρδει, κατεγέλα, 

ὥσπερ καχρύων ὀνίδιον εὐωχήμενον" 
, “ “-“ “-“ “ 

κἄτυπτε δή με νεανικῶς, παῖ παῖ καλῶν. 
προσ» Ὁ ΤῊΣ πῆς ε 5.) ΝΥ ῃ " 

εἶτ᾽ αὐτὸν ὡς εἶδ᾽, ἤκασεν Λυσίστρατος 
ΝΜ 5" “ ΄, ᾿ 

ἔοικας, ὦ πρεσβῦτα, νεοπλούτῳ Φρυγὶ 
Ἂ ,ὔ 3 τ 5 “ 5 ψ' 

κλητῆρί τ εἰς ἀχυρῶνας ἀποδεδρακότι. 
9 

ὁ δ᾽ ἀνακραγὼν ἀντγκασ᾽ αὐτὸν πάρνοπι 

τὰ θρῖα τοῦ τρίβωνος ἀποβεβληκότι, 

Σθενέλῳ τε τὰ σκευάρια διακεκαρμένῳ. 

1300 

1305 

ς. «» 5 , , , νι 
οἱ δ᾽ ἀνεκρότησαν, πλὴν γε Θουφράστου μόνου 

Ὁ Ν ε 

οὗτος δὲ διεμύλλαινεν, ὡς δὴ δεξιός. 
ς ΄ Ἀν Ν Ψ, Μ 2 5» ΓΑ 

ὁ γέρων δὲ τὸν Θούφραστον ἤἦρετ᾽,, εἰπέ μοι, 
Ξ ΄- “ Ἁ ν - ἐπὶ τῷ κομᾷς καὶ κομψὸς εἶναι προσποιεῖ, 

“ Ν ν κ᾿ ’ 3. ΤΥ 
κωμῳδολοιχῶν περὶ τὸν εὖ πράττοντ᾽ ἀεί; 

΄“ "} Ν 

τοιαῦτα περιύβριζεν αὐτοὺς ἐν μέρει, 
2 σκώπτων ἀγροίκως καὶ προσέτι λόγους λέγων 

ἀμαθέστατ᾽, οὐδὲν εἰκότας τῷ πράγματι. 
Ν 3 5 Ν ἢ , μ 3 Ν 

ἔπειτ᾽ ἐπειδὴ ᾿μέθυεν, οἴκαδ ἔρχεται 

τύπτων ἅπαντας, ἤν τις αὐτῷ ξυντύχῃ. 

ὁδὲ δὲ καὶ δὴ σφαλλόμενος προσέρχεται. 
ἃ Ν “-“ 

ἀλλ᾽ ἐκποδὼν ἄπειμι πρὶν πληγὰς λαβεῖν. 
, 

ἄνεχε, πάρεχε" 
᾽ὔ ν᾽ ΄σ- Μ 

κλαύσεταί τις τῶν ὄπισθεν 
» ’ὔ 5 ἔο 

ἐπακολουθούντων ἐμοί 
᾿ , ᾿ς 9 ,ὕ ἽΥ ἀ Ύ 

οἷον, εἰ μὴ ᾿ρρῆσεθ', ὑμᾶς, 

1315 

1320 

1525 
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ΒΔΕ. 

ΦΙΛ. ὡς ἡδέως φάγοις ἂν ἐξ ὄξους δίκην. 

ὦ πονηροί, ταυτῃὶ τῇ 
Ν ᾿ , 

δᾳδὲ φρυκτοὺς σκευάσω. 

ΣΥΜΠΟΤΗΣ. 
Φ Ν Ν ῇ Μ ΄ Δ 

ἢ μὴν σὺ δώσεις αὔριον τούτων δίκην 
« “ " 5" ’ ᾽ Φ ΄ 

ἡμῖν ἅπασι, κεὶ σφόδρ εἶ νεανίας. 

ἀθρόοι γὰρ ἥξομέν σε προσκαλούμενοι. 
Ν ὋΝ ἌἍ 

(ἢ ἰεῦ, καλούμειοι. 
᾿] “}Ρ’ ᾿] « ΓκΌδττα μν , 4 Ἂν ᾽ 

ἀρχαῖὰ γ᾽ ὑμῶν" ἂἃρὰ γ᾽ ἴσθ 
ε γ..} " ’ Ἄν δ 
ὡς οὐὃ ἀκούων ἀνέχομαι 

δικῶν ; ἰαιβοῖ αἰβοῖ. 

τάδε μ᾽ ἀρέσκει: βάλλε κημούς. 
᾿ οὐκ ἄπεισιν ὅστις ἐστὶν 

« Ν το ,ὔ 

ἡλιαστὴς ἐκποδών ; 
“ “ 

ἀνάβαινε δεῦρο χρυσομηλολόνθιον. 
"»" " ἴω 

ὁρᾷς ἐγώ σ᾽ ὡς δεξιῶς ὑφειλόμην" 
ὍΝ , δὲ ἣ Νς ᾿ ῇ 

ἐὰν γένῃ δὲ μὴ κακὴ νυνὶ γυνή; 
5 , ᾽ 5 ς ἱσα Ἂς «“ 5 ! 

ἐγώ σ,, ἐπειδὰν οὑμὸς υἱὸς ἀποθάνῃ, 
ζν λυσάμενος ἕξω παλλακήν, ὦ χοιρίον. 

νῦν δ᾽ οὐ κρατῷ πω τῶν ἐμαυτοῦ χρημάτων, 
4 ͵ ᾽ Α , ’ 

νέος γάρ εἰμι καὶ φυλάττομαι σφόδρα. 
Χ -ς “ -" ΝΜ ΄ τὸ γὰρ υἵδιον τηρεῖ με, κἄστι δύσκολον 

κἄλλως κυμινοπριστοκαρδαμογλύφον. 
-΄Ὺ᾽ 39 “ 

ταῦτ᾽ οὖν περί μου δέδοικε μὴ διαφθαρῶ. 
ἊΝ Ν 3 ΄ 5 ᾽ φ΄ι Ν ΕῚ “ 

πατὴρ γὰρ οὐδείς ἐστιν αὐτῴ πλὴν ἐμοῦ. 
εφν" Ν ς ΠΣ ΑῚ ΣΝ Ν ΑΝ 5 ὅν οὗ -» 
ὁδὶ δὲ καὐτὸς ἐπὶ σὲ κἄμ᾽ ἔοικε θεῖν. 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα στῆθι τάσδε τὰς δετὰς 
ὥᾳ 5 “- 

λαβοῦσ᾽, ἵν᾽ αὐτὸν τωθάσω νεανικῶς, 
“ 3 Φ ἄς Ν “- ΄ οἵως ποθ᾽ οὗτος ἐμὲ πρὸ τῶν μυστηρίων. 

ποθεῖν ἐρᾶν τ᾽ ἔοικας ὡραίας σοροῦ. 

28 

330 

1335 

1340 

1345 

1355 

1560 

136 σι 

οὔ τοι καταπροίξει μὰ τὸν ᾿Απόλλω τοῦτο δρῶν. 

Β9 
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ΒΔΕ. 

ΒΔΕ. 

ΦΙΛ. 

ΒΔΕ. 

ΒΔΕ. 

ΡΤ. 

ΒΔΕ. 

ἌΡΤ: 

ΦΙΛ. 

ΦΙΛ. 

ΣΦΗΚΕΣ. 

οὐ δεινὰ τωθάζειν σε, τὴν αὐλητρίδα 

τῶν ξυμποτῶν κλέψαντα ; ΦΙΛ. ποίαν αὐλητρίδα ; 

τί ταῦτα ληρεῖς, ὥσπερ ἀπὸ τύμβου πεσών; ι37ο 
Ν ν »} “ » 8): 48 7 ,ὔ ᾽ ς ,7ὔ 

νὴ τὸν Δί᾽, αὕτη πού ᾿᾽στί σοί γ᾽ ἢ Δαρδανίς. 

οὔκ, ἀλλ᾽ ἐν ἀγορῇ τοῖς θεοῖς δᾷς κάεται. 

δᾷὰς ἥδε; ΦΙΛ. δς δῆτ᾽. οὐχ ὁρᾷς ἐστιγμένην ;--- 

ἃ ἃ, τί μέλλεις δρᾶν; ΒΔΕ. ἄγειν ταύτην λαβὼν 
5 , Ἃ 7 2 3 Ν 
ἀφελόμενός σε καὶ νομίσας σ΄ εἶναι σαπρὸν 138ο 

κοὐδὲν δύνασθαι ὃρᾶν. ΦΙΛ. ἄκουσόν νυν ἐμοῦ. 

Ὀλυμπίασιν ἡνίκ᾽ ἐθεώρουν ἐγώ, 

᾿Εφουδίων ἐμαχέσατ᾽ ᾿Ασκώνδᾳ καλῶς, 
4 , Ἂχ. Ὁ ὰ Ἂν ζο - Ν 
ἤδη γέρων ὦν" εἶτα τῇ πυγμῇ θενὼν 
ς Ζ 7 ἂν 7 ὃ πρεσβύτερος κατέβαλε τὸν νεώτερον. 1385 

πρὸς ταῦτα τηροῦ μὴ λάβῃς ὑπώπια. 

νὴ τὸν Δί᾽ ἐξέμαθές γε τὴν ᾿Ολυμπίαν. 

ΑΡΤΟΠΩΛΙΣ. 

ἴθι μοι παράστηθ᾽, ἀντιβολῶ πρὸς τῶν θεῶν. 
[Ὁ ἂν ε , ᾿] “ Ρ ΜΕ ΑἹ “ 

ὁδὲ γὰρ ἁνὴρ ἐστιν ὃς μ' ἀπώλεσεν 

τῇ δᾳδὶ παίων, κἀξέβαλεν ἐντευθενὶ 1390 
Υ̓ 55. 2 “ 5 ’ , 

ἄρτους δέκ᾽ ὀβολῶν κἀπιθήκην τέτταρας. 
τ τ 2. ἃ Ἷ , ᾿ "-" Ν ΄, 

ὁρᾷς ἃ δέδρακας ; πράγματ᾽ αὖ δεῖ καὶ δίκας 
Ν Ἀ Ν Ν ω) -ἢ} “ 3 5 Ὰ 

ἔχει» διὰ τὸ; σὸν οἶνον. ΦΙΛ, οὐδαμῶς γ᾽, ἐπεὶ 

λόγοι διαλλάξουσιν αὐτὰ δεξιοί: 
“ 3 χΨ] « Ν Ψ 7 ὥστ᾽ οἷδ᾽ ὁτιὴ ταύτῃ διαλλαχθήσομαι. 1305 
Μ Ν Ν Ἂς , ΄ 

οὔ τοι μὰ τὼ θεὼ καταπροίξει Μυρτίας 
“-“" 3 ’ θ , Ν " ΓΑ 

τῆς Δγκυλίωνος θυγατέρος καὶ Φωστράτης, 

οὕτω διαφθείρας ἐμοῦ τὰ φορτία. 
ΝΜ ἣν ’ - ’ ΄ 
ἄκουσον, ὦ γύναι λόγον σοι βούλομαι 

λέξαι χαρίεντα, ΑΡΤ΄. μὰ Δία μή μοί γ᾽, ὦ μέλε. 

Αἴσωπον ἀπὸ δείπνου βαδίζονθ᾽ ἑσπέρας [491 
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ΑΡΥ. 

ΒΔΕ. 

ΦΙΛ. 

ΚΑΤ. 

ΦΙΛ. 
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θρασεῖα καὶ μεθύση τις ὑλάκτει κύων. 

κἄπειτ᾽ ἐκεῖνος εἶπεν, ὦ κύον κύον, 
» Ν ΝᾺ Ν “ “ ’ Ν 

εἰ νὴ Δί ἀντὶ τῆς κακῆς γλώττης ποθὲν 

πυροὺς πρίαιο, σωφρονεῖν ἄν μοι δοκεῖς. 1405 
“-“ “ 7 

καὶ καταγελᾷς μου ; προσκαλοῦμαί σ᾽ ὅστις εἶ, 
Ἀ Ν . , , “ 7, 

πρὸς τοὺς ἀγορανόμους βλάβης τῶν φορτίων, 
“'ἴ' 9 Ν ᾿ “-“ ’ὔ 

κλητῆρ᾽ ἔχουσα Χαιρεφῶντα τουτονί. 

μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ἄκουσον, ἤν τί σοι δόξω λέγειν. 

Λᾶσός ποτ᾽ ἀντεδίδασκε καὶ Σιμωνίδης" 1410 
ΝΥ ᾽ ε - μὺ » , ’ὔ 

ἔπειθ᾽ ὁ Λᾶσος εἶπεν, ὀλίγον μοι μέλει. 

ἄληθες, οὗτος ; ΦΙΛ. καὶ σὺ δή μοι Χαιρεφῶν, 
Ν ,ὔ Ν , 

γυναικὶ κλητεύων, ἔοικας θαψίνῃ 

Ἴνοϊ κρεμαμένῃ πρὸς ποδῶν Εὐριπίδου ρεμαμένῃ πρ ριπίδου. 
ὁδί τις ἕτερος, ὡς ἔοικεν, ἔρχεται 1415 

΄ ΄ " , ͵ ιν (δ᾽, 534, 
καλούμενός σε’ τὸν γέ τοι κλητῆρ ἔχει. 

ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ. 
μ ὔ “ ’ ᾽ ΔΝ ’ 

οἴμοι κακοδαίμων. προσκαλοῦμαί σ΄. ὦ γέρον, 

ὕβρεως. ΒΔΕ. ὕβρεως ; μή, μὴ καλέσῃ πρὸς τῶν 

θεῶν. 
Ψ Ν Ν «ε Ν ᾿) “Ἂ ὔ ’, , 

ἐγὼ γὰρ ὑπὲρ αὐτοῦ δίκην δίδωμί σοι, 

ἣν ἃν σὺ τάξῃης, καὶ χάριν προσείσομαι. 1420 
5» Ν Ν μ᾿ 3 Φ᾿ ’ 

ἐγὼ μὲν οὖν αὐτῷ διαλλαχθήσομαι 
« ’ὔ ςε “ Ν , Ν ΄- 

ἑκών: ὁμολογῷ γὰρ πατάξαι καὶ βαλεῖν. 

ἀλλ᾽ ἐλθὲ δευρί πότερον ἐπιτρέπεις ἐμοί, 

ὅ τι χρή μ᾽ ἀποτίσαντ᾽ ἀργύριον τοῦ πράγματος 
Φ ᾽ Ν ’; μὴ ’ Ἷ 

εἶναι φίλον τὸ λοιπόν, ἡ σὺ μοι φράσεις ; [425 
Ν 7, “- Ν, Ε , 9 5ὼΝ , 

σὺ λέγε. δικῶν γὰρ οὐ δέομ᾽ οὐδὲ πραγμάτων. 

ἀνὴρ Συβαρίτης ἐξέπεσεν ἐξ ἅρματος, 
’ “ “Ὁ “Ὁ Ἷ ϑ᾿ Ξ 

καί πως κατεάγη τῆς κεφαλῆς μέγα σφόδρα 

ἐτύγχανεν γὰρ οὐ τρίβων ὧν ἱππικῆς. 
ν ιτ᾽ ἐπιστὰ ρόδο ὁ. ον Ἀ,. ὧδ λ -. 

καπε τὰς εἰπ᾿ ἀνὴρ αὐτῳ φίλος 1430 
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Μ᾿ ἃ ᾿ 5 ,ὔ [4 

ἔρδοι τις ἣν ἕκαστος εἰδείη τέχνην. 
“ Ἂς Ν ἃς “ 9 5 Ἂν Υ, 

οὕτω δὲ καὶ σὺ παράτρεχ εἰς τὰ [ΠΠιττάλου. 

ὅμοιά σου καὶ ταῦτα τοῖς ἄλλοις τρόποις. 
5 ε μὴ Ν , 3 λιν ε ’, 
ἀλλ΄ οὖν σὺ μέμνησ᾽ αὐτὸς ἀπεκρίνατο. 
» Ν σι τ. » “" “ » ἄκουε, μὴ φεῦγ᾽. ἐν Συβάρει γυνή ποτε 1438 

κατέαξ᾽ ἐχῖνον. ΚΑΤ. ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι. 
“ Ρ] οὐχῖνος οὖν ἔχων τιν᾽ ἐπεμαρτύρατο" 

“Δ ς Ὸ “ “ » Ν Ν ’ εἶθ᾽ ἡ Συβαρῖτις εἶπεν, εἰ ναὶ τὰν κόραν 
“2 

τὴν μαρτυρίαν ταύτην ἐάσας ἐν τάχει 
" “ ἌΟ μι 

ἐπίδεσμον ἐπρίω, νοῦν ἂν εἶχες πλείονα. 1440 

ὕβριζ᾽, ἕως ἂν τὴν δίκην ἅρχων καλῇ. 
» Ἂς Ν , 3 ἣν..8 τὶ Ν -“ 

οὔ τοι μὰ τὴν Δήμητρ᾽ ἔτ᾽ ἐνταυθὶ μενεῖς, 

ἀλλ᾽ ἀράμενος οἴσω σε. ΦΙΛ. τί ποιεῖς; ΒΔΕ. ὅ τι 

ποιῶ; 
" “ Ν » Ἷ εἴσω φέρω σ᾽ ἐντεῦθεν" εἰ δὲ μή, τάχα 

-“ , 

κλητῆρες ἐπιλείψουσι τοὺς καλουμένους. 1725 
᾿ 

Αἴσωπον οἱ Δελφοί ποτ ΒΔΕ. ὀλίγον μοι μέλει. 
"» “ 7 “ ὑπ 

φιάλην ἐπῃτιῶντο κλέψαι τοῦ θεοῦ 
“-“ ἥ ὁ δ᾽ ἔλεξεν αὐτοῖς, ὡς ὁ κἀνθαρός ποτε. 

» “ -“" -“ ἱ οἴμ᾽ ὡς ἀπολῶ σ᾽ αὐτοῖσι τοῖσι κανθάροις. 
“ “- 3 ζηλῶ γε τῆς εὐτυχίας [στρ.] 

τὸν πρέσβυν, οἵ μετέστη 1451 

ξηρῶν τρόπων καὶ βιοτῆς" 
. ᾿ς “ 5 Ν. 

ἕτερα δὲ νῦν ἀντιμαθὼν 

ἤθη μετά τι πεσεῖται 
. Ν Ν ωω Ν ’ 

ἐπὶ τὸ τρυφᾶν καὶ μαλακὸν. 1455 
’ 3. ἸῸΝ » Ξ 5 , 

τάχα δ᾽ ἂν ἴσως οὐκ ἐθέλοι. 

τὸ γὰρ ἀποστῆναι χαλεπὸν 
΄, ἃ Ἕ: 

φύσεος, ἣν ἔχοι τις ἀεί, 
“-͵,9ϑ καίτοι πολλοὶ ταῦτ᾽ ἔπαθον" 

Ψ ξυνόντες γνώμαις ἑτέρων τ46ο 

μετεβάλλοντο τοὺς τρόπους. 
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“-“ 3 πολλοῦ δ᾽ ἐπαίνου παρ᾽ ἐμοὶ [ἀντ.] 

καὶ τοῖσιν εὖ φρονοῦσιν 
Ν Ν Ν Άς 

τυχὼν ἄπεισιν διὰ τὴν 
᾿ φιλοπατρίαν καὶ σοφίαν 1405 

ὁ παῖς ὁ Φιλοκλέωνος. 
5 Ν Ν “ τὰ πο 

οὐδενὶ γὰρ οὕτως ἀγανῷ 

ξυνεγενόμην, οὐδὲ τρόποις 
" , 5.2 5 ,ὔ 

ἐπεμάνην, οὐδ᾽ ἐξεχύθην. 
’ὔ τς 5 -“" 5 “ τί γὰρ ἐκεῖνος ἀντιλέγων 1470 
᾽ 7 Ψ , 

οὐ κρείττων ἣν, βουλόμενος 

τὸν φύσαντα σεμνοτέροις 

κατακοσμῆσαι πράγμασι ; 

ΞΑΝΘΙΑΣ. ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ. ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ΞΑΝ. νὴ τὸν Διόνυσον, ἄπορά γ᾽ ἡμῖν πράγματα 
δαίμων τις εἰσκεκύκληκεν εἰς τὴν οἰκίαν. 1475 
ε Ν “ ες Μ Ν “ ’ 

ὃ γὰρ γέρων ὡς ἔπιε διὰ πολλοῦ χρόνου 

ἤκουσέ τ᾽ αὐλοῦ, περιχαρὴς τῷ πράγματι 

ὀρχούμενος τῆς νυκτὸς οὐδὲν παύεται 
τὶ “ς᾽ 5 ΦΩῪΦ ᾿ , ᾿ ᾿ 

τἀρχαῖ ἐκεῖν᾽ οἷς Θέσπις ἠγωνίζετο" 
Ν Ν , Ψ ,ὔ ’, ες 

καὶ τοὺς τραγῳδούς φησιν ἀποδείξειν κρόνους 1480 

τοὺς νῦν διορχησάμενος ὀλίγον ὕστερον. 

ΦΙΛ. τίς ἐπ᾽ αὐλείοισι θύραις θάσσει ; 

ΞΑΝ. τουτὶ καὶ δὴ χωρεῖ τὸ κακόν. 

ΦΙΛ. κλῇθρα χαλάσθω τάδε. καὶ δὴ γὰρ 
ἱι 

σχήματος ἀρχὴ--- 1485 
τπ “ ᾽ , ᾿) 

ΞΑΝ. μᾶλλον δέ γ᾽ ἴσώς μανίας ἀρχή. 

ΦΙΛ. πλευρὰν λυγίσαντος ὑπὸ ῥύμης" 

οἷον μυκτὴρ μυκᾶται καὶ 

σφόνδυλος ἀχεῖ. ΞΑΝ. πῖθ᾽ ἑλλέβορον». 
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ΦΙΛ. 

ἘΠΑΝΕ 

ΦΙΛ. 

ΞΑΝ. 

ΦΙΛ. 

ΦΙΛ. 

ΦΙΛ. 

ΒΔΕ. 

ΦΙΛ. 

(ΒΔΕ. 

ΦΙΛ. 

ΧΘΡ. 

΄ , “ 5» , πτήσσει Φρύνιχος ὥς τις ἀλέκτωρ, 1400 

τάχα βαλλήσεις. 
᾿ ἢ} , , .} .. ἣν» σκέλος οὐράνιόν γ᾽ ἐκλακτίζων, 

κατὰ σαυτὸν ὕρα. 
“ Ἄς 5 Ν “ ες , 

νῦν γὰρ ἐν ἄρθροις τοῖς ἡμετέροις 

στρέφεται χαλαρὰ κοτυληδών. 1405 

οὐκ εὖ; ΒΔΕ. μὰ Δί᾽ οὐ δῆτ᾽, ἀλλὰ μανικὰ πράγ- 

ματα. 
’ὔ 5 ,. 5 Ἂν “ 

φέρε νυν ἀνείπω κἀνταγωνιστὰς καλῶ. 
Μμ ,. 5 “ ες 

εἴ τις τραγῳδός φησιν ὀρχεῖσθαι καλῶς, 
5 ᾿ ΄ » 7 ῳ» πα 
ἐμοὶ διορχησόμενος ἐνθαδ᾽ εἰσίτω. 

φησίν τις, ἢ οὐδείς ; ΒΔΕ. εἷς γ᾽ ἐκεινοσὶ μόνος. τ5οο 

τίς ὁ κακοδαίμων ἐστίν; ΒΔΕ. υἱὸς Καρκίνου 

ὁ μέσατος. ΦΙΛ. ἀλλ᾽ οὗτός γε καταποθήσεται" 
" “- ἊΝ; 5. ΨᾺς 5 ἥ, ,ὔ 
ἀπολῶ γὰρ αὐτὸν ἐμμελείᾳ κονδύλου. 
5 “ « “ Ν ᾿] , 5» :] ᾿] 5 5 , 

ἐν τῷ ῥυθμῷ γὰρ οὐδέν ἐστ᾽. ΒΔΕ. ἀλλ᾽, φῴυρέ, 

ἕτερος τραγῳδὸς Καρκινίτης ἔρχεται, 1508 

ἀδελφὸς αὐτοῦ. ΦΙΛ. νὴ Δί᾽ ὠψώνηκ᾽ ἄρα. 

μὰ τὸν Δί᾽ οὐδέν γ᾽ ἄλλο πλήν γε καρκίνους. 

προσέρχεται γὰρ ἕτερος αὖ τῶν Καρκίνου. 
Χ ; 9 Ἂν ᾿ 5. μὴ “ 

τουτὶ τί ἦν τὸ προσέρπον ; ὀξίς, ἢ φάλαγξ; 

ὁ πιννοτήρης οὗτός ἐστι τοῦ γένους, 1510 
ὰ Ν -“ 

σμικρότατος, ὃς τὴν τραγῳδίαν ποιεῖ. 
ἘΣ σ' ἸΔῈ. Ἃ ϑ᾿ “ “ Ε] ΄ - 
ὦ Καρκίν᾽, ὦ μακάριε τῆς εὐπαιδίας 
“ Ν “ ᾽ “- 2 ἕ ὅσον τὸ πλῆθος κατέπεσεν τῶν ὀρχίλων. 
τ Ν Υ͂ ᾽ νει ᾿ Γ 2 , 

ἀτὰρ καταβατέον γ᾽ ἐπ᾽ αὐτούς, ὠζυρέ. 
μὸν ΄“- 

ἅλμην κύκα τούτοισιν, ἢν ἐγὼ κρατῶ. 1515 
΄“- “-“ ,ὔ 

φέρε νυν ἡμεῖς αὐτοῖς ὀλίγον συγχωρήσωμεν ἅπαντες, 
3 “-“ ᾽ὔ 

ἵν᾽ ἐφ᾽ ἡσυχίας ἡμῶν πρόσθεν βεμβικίζωσι» ἑαυτούς. 

ἄγ᾽, ὦ μεγαλώνυμα τέκνα 

τοῦ θαλασσίου θεοῦ, 

πηδᾶτε παρὰ ψάμαθον 1520 
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ἫΝ ἜΑ «ε Ν Ψ ᾿ῷ 

καὶ θὲν ἁλὸς ἀτρυγέτοιο 

καρίδων ἀδελφοί" 

ταχὺν πόδα κυκλοσοβεῖτε, 
Ν Ν ,ὕ 

καὶ τὸ Φρυνίχειον 

ἐκλακτισάτω τις, ὅπως 1525 
5» ’ 3᾿ ’ Ν 

ἰδόντες ἄνω σκέλος ὦ-- 

ζωσιν οἱ θεαταί. 

στρόβει, παράβαινε κύκλῳ καὶ γάστρισον σεαυτόν ρ ᾿ ρ ες γᾶστρ 
«- , ΟΡ, Ξ , 5 [Ὁ ῥῖπτε σκέλος οὐράνιον βέμβικες ἐγγενέσθων. 1530 

,ὔ 

καὐτὸς γὰρ ὁ ποντομέδων ἄναξ πατὴρ προσέρπει 

ἡσθεὶς ἐπὶ τοῖσιν ἑαυτοῦ παισί, τοῖς τριόρχαις. 
᾿] »" 

ἀλλ᾽ ἐξάγετ᾽, εἴ τι φιλεῖτ᾽, ὀρχούμενοι θύραζε τ535 
Ω “ “- , ,ὔ 

ἡμᾶς ταχύ; τοῦτο γὰρ οὐδείς πω πάρος δέδρακεν, 
5 ’ὔ “ 5 Ῥ Ν “ 

ὀρχούμενος ὅστις ἀπήλλαξεν χορὸν τρυγῳδῶν. 
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ΝΘΤΈΞ 

ΤῊΕ ΡὈΪαν ορεὴς ὙΠ ἃ ἀϊαϊοριο Ῥαΐνγθθη ἔσο 5ανεβ, 85. ἴη {Π6Ὲ 
“Κηϊρηῖβ᾽ απᾶ ἐπ “Ῥεασθ. ὙΠ8 {ἰπι|6 τερτεβεηϊθα 15. πῖρῃῖ. ϑοβῖδϑ 
δ ηα ΧΑΠΠΪα5 ἀγα δοίη α5 βθπίγϊθς αἵ ἴμ6 μοιβε οἵ Βάβ]γοϊθοη. 

Τὐπθ 1. ϑοβίαβ 5665 ΜΙ σοποθτη ἢἰβ5 οοτηγαθ Χαπίηΐαθ ἀσορρίηρ οἵ 
ἱπίο ἃ πᾶρ ; ἃ Ὀσθᾷςι οὗ ἀπίγ {μαΐ νγαβ οογτίαΐη ἰο θ6 Ξ6υ σΕΪΎ ρα ηἰβῃθά, 
45 πη Ηάαϊ. 9. 93 κατέκριναν ὡς τὴν φυλακὴν κατακοιμήσαντα τῆς ὄψιος 
στερηθῆναι. Ἡετα [6 ῬαΠΙΒῃπιοπί ροϊπίθα το ἰ5 [μ6 πῆοτα σα]σατ ὁπ6 οὗἉ 
ἃ Βουπα ἀτυθὈίηρ. ᾿ 

1. 2. καταλύειν. ΤῊΪΒ τᾶν παγα Ῥδεπ ἐμθ τορι αῦ νογὰ ἴοὸσ “το- 
Ἰϊενίπρ ᾿ οὐ ἰδσπαϊπαιπρ ἐΠ6 Ῥοτὶοα οὗ βϑπεϊπο]- ἀπίγ, αἃ5. ἵπ Ατὶβίοί. Ῥο τι. 
5. 8 δεῖ τοὺς τῆς πολύτείας φροντίζοντας φόβους παρασκευάζειν, ἵνα φυλάτ- 
τωσι καὶ μὴ καταλύωσιν ὥσπερ νυκτερινὴν φυλακήν, τὴν τῆς πολιτείας 
τήρησιν. Τλίπατοῦ, ἰπ Πεῖη. ο. 21 τὴν κοινὴν τῶν ὑμετέρων σωμάτων 
φυλακὴν καταλυθῆναι βούλεται. Βαϊ [Π6. ποίίοῃ οἵ αυϊπρ οπμθ΄5 Ροϑβί 
ΒΕθπη5 ἴο θῈ ἱπηρ] θα ; 50 {π6 5080]. ἱπίοσρτείβ, καταλιπεῖν τὴν τάξιν. 
ΑΠπα ἴῃ [815 βεπβεὲ Χαῃίῃϊαθ ἀρρθατβ ἴο. ἀθβοσῖθε Πἰβ ΠΡ: “1 ἂπὶ ἴα κίηρ 

ἃ Ἰεββοῃ ἴπ οοπηϊηρ- οὔ -ἀπίγ.᾽ 
1. 3. προὔφειλεςς. ΤῊΪ5 ἰ5 (ῃ6 τοδάϊης οἵ Κὶ. δμᾷ Ψ'., απᾷ οἵ [μ8 5.}0]. 

ὙΠῸ ἰηογρτθίβ, ἐχρεώστεις. ἘΠΠ|5]. «4 Ἡδτδο]. 241 ῥτοροβεᾶ προὺ- 
φείλεις, ἀπ ΠἸπα. ταίδτα ἴῃ νοι προὐφείλεις ἴπ ῬΒτγΥπΙοΝ. ἴο {15 
Ράββαρβ, {Π]πΚίηρ' [Πδὲ τῆς ογαβϑὶβ ουὅ βιισρεβίεα δὴ ἱπιρεγί. ἴεπβθ. ΤΊαη5. 
ΕΥοα πηπβέ παν Παὰ ἃ Ἰοηρσ-Ξἰαπηαϊηρ σταᾶρα αἀραϊηβε γοῦγ τὶ ρ5᾽ : 1.6. {8 
Ῥαγπηθηῦ οἵ ψῃϊο γοῦγ 111-{ἰππεὰ παρ Μ11 δπϑασθ, ἴῃ {Π6 ἔοσπὶ οἵ 

α Πορρίην. Μτ. Κορεῖβ ρσθίοιϑ ἴο τεπάεσσ, οι οὐγα 4η δἰοπειηθηΐ ἴο 

γοῦν τὴ 5,᾽ “γοῦ ἄδβογνα 11] οἵ {Π6πὶ,᾿ ὈῪ 5] οι πο πὶ ἴο {Π15 ἀΔΠΡΌΓ ; 

ἀαοίίης Εατ. 1. Τ᾿ 523, μετα ΤρΕϊρεπία βαγ5 οἵ Ηδ]θη κἀμοὶ γάρ τι 
προὐφείλει κακόν -- 1 ἴοο Πᾶνε « θὲ ἴο βείε16 τ ἢ Ποτ. 

1. 5. ἀπομερμηρίσαι, “ἴο ἄτονγϑε 411}1] φατε αὐγαυ, όροῖθ. ϑοβίδαβ 
ἰβ ΠΟῪ σαπρῃξ ὈΥ ἃ 5 ΠῊ1]Υ αἰίδοῖς οἵ 5]θερίποβθ, δηα, ομαηρίησ Πἰ5 

ὸ Α.2 τ 



Α.5}65. 

γγατηϊηρ ποίΐθ, Π6 το]οΐπβ, “ὟΝ ΕἼ], ταῖκα γοῦγ νθηΐασα {Π θη, ἴογ 1 ἴοο [δεὶ 
ἃ ῬΙβαβαηΐ 56η56 οἵ ἀγονϑίηθββ βίδα! Πρ ΟΥ̓ΘΓ ΤΥ ΘΥ̓Ε5.᾽ 

1..γ. ΕῸΙ τοῖν 45 {86 ἔξτμ. ἄυ8] σεῆ. ορ. (ορεῖ, Δ. 1,.. Ρ. 7ζο. Ἐὸγ 
ὕπνου {πὸ τεδάϊπρ οὗ Κὶ. ἀπᾷ Ψ,, πιοβὲ εἀά. ρῖνε ἤδη. Δ {π6 ἐχρτοο- 
βίοπ καταχεῖται, ορΡ. Ρίπα. Ῥγυίῃ. 1. 7 κελαινῶπιν δ᾽ ἐπί οἱ  νεφέλαν 
ἀγκύλῳ κρατί, βλεφάρων ἁδὺ κλαῖστρον, κατέχευας. 

1. 8. ΤῊΘ ϑββογεΐ οὗ 1Π6 5]βερίπεθβ οὗ {πΠ6 ἔνγο βεπίϊπεῖὶς ἢα5 Ῥβθη {Π6 
νῖπα -ἤσβὶς. ΑἹ (Π6 δπα οἵ ]. 7 νγε τῇδυ βᾷρροβε {παΐ βοίῃ μανε ἀσορρεάᾶ 
45166Ρ. ὙΠΕη Χαπητῃα5 νγαῖκ65 ΠΡ, Δ Πα 5665 ϑοβίαβ νγανίηρ ἢ15 ΔΥΤῚ5 ἀπά 
νγασρίηρ ΗΪ5 Πεδα 1ὶῃ ἃ ἀτγιαηῖθα ἢ. Ηδ ἀϑ8κ8 Πΐπι, “Ατε γοιῦ δοίπδ]]ῦ 
ΟΓΆΖΥ ΟΥ ΡΟΒββεββθα ̓ Π|κ6 ἃ (ὐοτυθαπέ ὑπάδγ {Π6 τηδἀαεδηϊηρ ἱπβρίγαϊίοη 
οὗ ΟυὙθεὶθ. Τὸ ψ βοῇ ϑοβίαβ ταρ] 165, ΚΝ 611, πὸ ! ποΐ αυϊζο π|κε ἃ (οτυ- 
Ῥαπί: ΤΩΥ ατγουγβίημεθθ σοηθ5 ἴτοη ἃ αἰεσεηὶ ἱπϑρίγαϊΐοη, πα οὗ 
Βα θαζΖίτβ,᾽ [ῃ6 Ῥηγγρίδη ΤΟ οη ϑα5 : {Πευ θυ Ἰοἐτηρ οαέ {ΠῸ βεοσγεῖ ἀροῦΐ 
ἢϊ5. οὐ ἀγαη ΚΘ ηΠ655. Χαηίῃϊαβ δοκπον]εᾶρσοα {Ππαὶ Π6 ἴοο Πᾶ5 θβὲπ 
“Ραγίηρ Πΐβ τεβρϑοίβ ἴο ᾽ [ῃς νγῖπα- σοῦ, νν][ἢ ἃ βίγηῖ]αὺ τϑϑ]έ, 

1. το. βουκολεῖς. “Ορ. Ἐςο]. 81 βουκολεῖν τὸν δήμιον. 
1. τι. ἐπεστρατεύσατο. (Ρ. ἰηΐ. 1. 1124. ΤῊ βδτὴη8 ψγοσά 15 πιϑϑά 

ἴη Επτ. ΗἸΡΡΟ]. 527 ἴογ {π6 “ νἱοϊεπέ αβϑϑι]ε᾽ οἵ ραββίοπαίε ἴονε ; ἴῃ 
Μεά. τιϑ85 ἴοσ ἃ νἱβί[αἰϊοη οἵ ἰτοιθ]6. Τί 15. ῬΟββίθ]6 {Παΐ ἢ 5ρεαῖϑβ οἵ 
{π6 “ονεγννε]παϊηρ σματρε οἵ Μεάΐδη ἄγον βίηθϑβ,, θεοδῖιβα {πΠῸ ργεσθαϊησ 
νγοτβ σιισσεϑὲ Οὐ επία] δεβοοϊαίοηθ σΈΠΕΓΑΙΪΥ; Ραΐ {ποτα 15 ἃ βρβοΐδὶ 
ΤΕΠΊΪΠΊΒΟΘΠΟΘ οἵ {ΠῸ στοαί Ῥεσβίδη ἰηναβίοη οὗ Η 61145. 

1.15. ἀετόν. ΤῊΘ νου 5 ἅτῈ ΟΠ ΪΠΡῚΥ διγαηρα 50 85 ἴο Κϑεερ ὸπρ ἴΠ8 
ΠΊΥΒίΕΤΥ ἃ5 Ιοησ ἃ5 ρῬοββί"]6. ὍΤὴδ ῥἱοΐπσα 15 [Π6 [ἈΠ ]Π1ΔῚ πε οἵ δῃ 
ΘΑ ρ]ε φατγγίπρ οἱ απ ας (ἀσπίς) ; Βαΐ {πε ερίπεὶ ἐπίχαλκον Ξε η]ν 
ΤΕΥ θα 15 {ΠῸ ἴδοϊ {Ππαὶ {πΠ6 ἀσπίς Ποτα δ᾽]Ππαθα ἴο 15 ποΐ ἃ βεγρεηΐ, Ραΐ 
ἐα 581614,᾽ ἀπᾶ 1Π6 ογβαΐπτο νυ Πῖ ἢ ἄτορϑ ἴξ 15 πὸ βαρῖθ, θαξ (ῃς οονγαγά!ν 
ΟἸΕομυσπιβ, γγη0 ἢϊησθ αὐγαὺ Πῖβ βῃ]ε]α 1η της Ῥαΐι]ε (ῥίψασπις Ν. 
352), ΔΠπ4 ἴαἶςεβ ἴο ἢϊρῃΐ ; ορ. ἀσπιδαποβλής ἰηΐ. 1. 502 ; Αν. 1475 [0]]. 

1. τό, μέγαν πάνυ. ὙΠ656 ψοτγάβ ἀρρ]!οα το [ῃ6 βαρ]β αγὲ α]50 ἴη- 
ἰθπα64 ἰο τείεσ ἴο {πΠ6Ὸ στεαΐ δἰδίατε οἵ Ο(]δβοηγιηῖβ (ὄρνιν τριπλάσιον 

Κλεωνύμου Αοἢ. 88), ννΪοἢ τηδᾶθ μἷβ οονγατάϊος τηοσθ 1 π|. ὍΤΕ 
οί] ΠᾶτηΘ 15 ΤΟϑουνεα ἴοσ [ῃ6 νεῖυ οπα οἵ [Π6 βεπίεποα, {Ππαΐ 1 ΓηΔΥ 
ΘΟΙῚΘ ἴῃ 85 ἃ ΒΈΓΡΙΪΒΕ : “ δηά {Πδη Ἰδὲ {πε 5ῃ 1614 ἄτορ---ΟἸδοην πη 414 1 

1. 2ο. γρίφου. Τί ννα8 ἃ σογηπηοη Ῥτδοίϊοα ἴο Ρσοροιηᾶ (προβάλλειν, 566 

5080].) “ἃ τί 4416 ἴο [ῃς σιιεβξίβ. Ηδθσα ϑοβίαϑ βιισσεβίβ [Παὶ (ΘΟ τ τ5 
δΔηα 15 σονγασγάϊοθ. σου] Πιγηῖϑἢ σοοα πηαίασὶα] [ου σι ἢ ἃ τ 4416, νυνὶ ἢ 
τηῖσηξ Ὅ6 Ρσοροππηαδα ἴῃ {πε ἔοσμ : " ὙΥ̓ Παΐ 15 [Π6 οπα δηᾶ βε]σβατὴθ Ῥβαβί 
ὙΠ Οἢ οἡ {Π6 δατίῃ δη4 ἴῃ {ΠῸ 5κὺ αδπᾶ ἴῃ {πε 564---ἀστορρεᾶ ἃ βῃ1614 2 
ῊΙ5 15 ἀρ ρατσεῃί ποίησ τότ [Π8ῃ ἃ υγ 1 {1655 πηι 4]ς οὗ βοῖὴδ δποϊθηΐξ 
γρῖφος, Ἰεαάϊηρ ΠΡ ἴο [Π6 ΔΏΘΥΕΙ 547,2 671; ῸΤ ἃ βεγρϑηΐ τῇδυ μὲ [ουπᾶ 

ἴῃ {Π6 568, ου {Π6 στομηᾷ, δῃᾷ (45 ἃ οοηῃβίθ!]αἰ]0η) ἴῃ (ῃ6 5γ. Βαΐ {Π6 
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ΔΌΤΕ. ΖΙΝῈ5 7--35. 

νος ἀπέβαλεν απὰ ἀσπίδα, [Πουρὴ ποοθβϑασυ ἴὸ {π6 Ἰοῖζα ἀρουῦΐ 
ΟἸδοσντηιβ, ἵστη (ῃ6 ΨΠΟ]6 Ῥαββαρα ἰηΐο ποῆβεηβθ. [Ιΐ{ 15 ἀοπθίπι] 
ὙΠ ΘίΠοσ ἴῃ 1. 22 νγα 5Βῃουϊᾶ τεΐαϊη ὅτι ταυτόν, χῖῃ ΜΘ5, ἀπᾶ 8. }ο]., 50 
ἃ5 ἴο οοπποοΐ ἴῃς οοπϑίσιοϊοπ ἢ λέγων (οΥ 1 πῶς δή, {{{πῸ ψ ΠοΪς 
Ῥαββᾶρο ἰβ αϑϑϊρτιϑα ἴο ϑοϑῖαϑ). Μορί εἀᾷ, δἼοοερί τί ταυτόν, [ΠΞ οοπ]εοΐ. 
οὗ Μείπεκβο, α5 (ο]]Ἱοννίηρ (6 οτάϊπαγυ τηειμῃοά οὗ ἱπίσοάποϊηρ ἃ γρῖφος. 
σρ. Αἴῆδϑη. 1ο. 452 Ὁ τί ταυτὸν ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς καὶ ἐν θαλάττῃ ; 
τοῦτο δ᾽ ἐστὶ ὁμωνυμία: καὶ γὰρ ἄρκτος καὶ ὄφις καὶ κύων ἐστὶν ἐν 
οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς καὶ ἐν θαλάττῃ. 

1. χύ, οὐδὲν γὰρ ἔσται δεινόν, “ ποίῃϊπρ' νΘΤΥῪ ἰεγτὶ Ὁ1]6 ν01}] σοπηθ οὗ 1{.᾿ 
ΕἌΥΕ]],᾿ τερ] θ5. Χαπίῃῖαβ, “ ἘΠμαγο᾿β βουηθῖῃῖπρο [αγτῚ Ὁ] 6 ΘΠΟῸΡῊ ἴῃ ἃ 7972 
(ἢ ἸοηρΡΘΥ σοποθαϊθα ππᾶργ ἰῃ6 νγοτά θηρίον) [τον] Πρ ἀὐγΑῪ Ϊ5 
ΔΥΤΩΟῸΓ "ἢ 

Ἰ. 27. Ἐὸοτ πού στ᾽ [ῃς τεδάϊηρ οἵ Κὶ. απά Υ.. πιοβὲ εἀά. ρσῖνε, νἱτἢ 
Πιηά., τοὔστ᾽, 1.6. τοί ἐστ᾽. 

Ἰ.. 30. τρόπιν, “Κεε]. ΤῊϊΪΞ ννοτά Κεερβ ἪΡ {Π6 {ἈΠ ]]Π18τ τηθίαρμοσγ οὗ 
Κ[Π6 στθαΐ νεββ86] οὗ {ῃς δίαϊε, 45 'ἰπ Αββοῆ. 85. ο. Τὶ. 2 ὅστις φυλάσσει 
πρᾶγος ἐν πρύμνῃ πόλεως | οἴακα νωμῶν. Ἐὼοτ ἀνύσας τι -- “ ψῈ} {Π6 
θεϑβί βρεβά γοι οἽδη,᾽ ορ. ἰπξ. 1. 2ο2; Εα. 118; ΝΡ. ρού, 635, ἄο. 

1. 31. ἐν τῇ πυκνί. ΤῊΞς ΑΞΞετ 165 οὗ [ῃς Ῥεορῖς, οτἱρίπα!ν Βο]α ἴῃ 
1ῃ6. ΟΙά Αρογα, νγεσε ἰγταηβίεστεα ἴο (6 Ῥηυχ, ψῃῖοῃ ἑπτοιρσῃοπέ {ῃ6 

στϑαΐ ρβεγοά οὔ Αἰμεης ἴῃ {Π6 ΠΕ ἀπά ἐουγίῃ οθπίασιθβ Β.Ο. νγαβ σοί η]ν 
{Π6 Ρΐασε οὗ τηδβείϊηρσ : ορ. Δῆμος πυκνίτης ἘΠ. 42. Ὅἢα {γδαϊοπα] 5ἰΐα 
οὔ ἴῃ Ῥπυχ, οἡ ἔῃ ββοατρϑά βαβίνγαγα ροτίίοῃ οἵ ἃ Ἰοὺ Β1]] ἴο {Π6 νγοβί 
οὔ {Π8 Ατείοραρτιβ, 15 ΠΟῪ τεργα θα 85 τῆοσα ἤδη ἀουθε[α] ; πα ΠΟ ποτα 
ἐχδοῖ ἀβέθγιηϊπαίϊοη σα ΡῈ σίνεη ἐμᾶπ {Ππαΐ ἴξ νγὰβ ποῖ 8 ἔτοπη {ῃς 
Αροσα. 866 Ὁ]οῖ. πίῃ. 2τά εἄ,, Ρ. 698. 

1. 32. πρόβατα. ὅεε ἱπῇ. 1]. 955, οτε [ῃ6 Αἰποπίαπβ ἅγα βἰ τη ]]οσ]ν 
Αἰϊπαεα ἰο, Βαξ ἴπ α ἀϊβεσεπε σοπποχίοη. Ηδτα {μογὰ 5 (Π6 Ξιρσρεβίοη 
οἵ ἃ Ξκϊυριά, μυδά]ϊηρ, τα πᾶς, 45 ἴῃ. ἀριθμός, πρόβατ᾽ ἄλλως, ἀμφορῆς 
νενησμένοι ΝΡ. 1203. 

1.32. βακτηρίας. ΤὴΣε ΑἸἰμοπΐαπ οἰτΖεηβ οαυτίθα {Πεῖὶγ βίανες 1 
Ποῖα πο ῃ8 Αββθιθ νυ, 45 {πῃ6 ϑᾶσὲ οὗ {π6ὸ ϑραγίδπβ ῃδα Ῥδθδπ πη] 
1 γοῦτριιβ Ἰοϑί πη εὐα ἔτομι ἃ ον οἵ οπα οἵ {μεβε βίιοκβ (Ρ] υἴδσοῃ, 
Τιγοῦγρ. 11). 80 ἴῃ με Ἐροϊεβίαζιιβαθ (ῃ6 ὑγουηθη ἀτὰ βαυὶρρεα ἢ 
βακτηρίαι Ὀεΐοτε ἰακΚίπρ {Πεὶγ Ρ]δοα ἴῃ (ῃ6 Ῥατγ]]απιεπί, Εςο]. 74, 276. 

1. 35. φάλαινα πανδοκεύτρια. (Ἰεοη, [ἴῃς “ στα-4}1 σγαγῃριβ, 5. 50 
ςα]]εα ἔτοπη Πΐβ ταρδοϊυ δηᾶ πλεονεξία (Ρ] αἴάτο, ΝΊοϊα5 2): οΡ. φάραγγα 
καὶ Χάρυβδιν ἁρπαγῆς Εη. 248. πανδοκεύτρια 15 ΚΘΠΘΓΑΙΪΥ τιϑεα [ῸΓ 
ἃ" Ποβίεβϑ, γῆ “τϑοεῖνες 411] σουήθγβ, δ8 ἴῃ δη. 114; Ὀπΐ Βοσγα 1 11 π465 

ἴο (ἢ “ Β]4ΟἸκ- τη 1] ἀπα Ὀτρα5 οι ΟἸθοπ ἴοοκ ἔτομπη 41] σαατγίειβ. 
980 85.080]. πανδοκεύτρια" ἡ πάντα δεχομένη. λέγει δὲ τὸν Κλέωνα. (ρ. 
Ἐφ. 8οι ἵνα μᾶλλον ] σὺ μὲν ἁρπάζῃς καὶ δωροδοκῇς παρὰ τῶν πόλεων. 
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4.5. 

1. 26. ἐμπεπρημένης (ΚἈ. ἐμπεπρημένην). ὙΠΕ ἱπίεγρτείαιίοη οὗ ἰῃ6 
080]. ἐμπεφυσημένης καὶ παχείας 15. πίοπαρ]6 : (Π6 νγοτσα τησβὲ τηθαῃ 
ἐυγηΐ,, 45 ἴῃ 1, γϑιϑί. 322, Ποσα (86 Ποῖιβα 156 Οἢἡ ἢτγθ δηᾷ τϑϑβοῖθ 
τηῦϑί οοπΊς πρὶν ἐμπεπρῆσθαι Καλύκην. Ῥαΐ ἀπάεΥ ναὶ οἰτουπηβία ποθ 
οδἢ γὙὸ ἱπηαρίηθ ὗς ἐμπεπρημένηῦ ὙΠΕΓΙΕ ἰ5. ἀῃ Δ᾽] πϑίοη ἴο " βἰπσϑίηρσ 
{γοιρἢ5,᾿ εὗστραι, ἴῃ Ἐπ. 1226, "πὶ Ῥεΐοτο ἃ ρὶρ. Παϑ τοδοῃθά {πὸ εὗστραι 
ἴι ἰ5 ἀδδᾷᾶ, «πᾶ τηαῖκεθ ΠῸ τῆοτθ ποῖδθ. Βεβίάθβ, θνεπ {Ππεη, νγχα 5ῃου]α 
Ἔχρθοΐῖ 50Π16 ϑιοἢ νεγρ 45 ἀφευομένης (ρτε5. τεπηβθὺ. ῬΟββίθ]γΥ {Π6 τα- 
ἴδσεπος τηΔΥ ΡῈ ἴο {Π6 βογθατῃ οἵ ἃ ϑονγ, γῇ οβε βίγε Παβ οδπρῃς ἤτε, ἀπά 
ὙΠῸ οαπποῖ Ἔβοαρθ. Μείποκε, νι ΚΕ. ἀπ Ψ', νου] τεαα ἐμπεπρη; σἽ- 
μένην 56. ὄπα, οὗ 4 νοῖςε “ἴῃ {π]1 ὈΙαβί.᾿ “ρ. ῬΠδσγθογ. Οσδίη. 1. 4 καὶ 
πέπρησο καὶ βόα. Ἡοτηεῖ (Οἄ. 12. 86) σίνεβ ἴο ὅου}1ὰ ἃ φωνὴ ὅση 
σκύλακος νεογιλῆς. ΟἸΘοΠ᾽5 νοῖσθ 15 να οαΒῚν ἀθβοῦ ρθε ὈΥ Ατ]βίορῃ,, 
ΟΡ. Κυκλοβόρου φωνήν Ἐπ. 137, ἀπ 566 ἰηξ. 1], 5ού, 1ο34. 

1. 238, ὄζει κάκιστον. ὙἼὙΠε φάλαινα Πα5 {Π6 ταρτ]αῦ φώκης ὀσμή, ΟΡ. 
Ῥαχ 758, απ Ηοπι. Οά. 4. 406 πικρὸν ἀποπνείουσαι ἁλὸς πολυβένθεος ὀδμήν. 
Βαΐ Πεγα {ΠῸ [τα ]Πατ ἴα ἢ- γαγα 5116}] βθοῖηβ ἴο ρεγναάς {Π6 ἄγθατη πα ἴο 
τανϑαὶ {μ6 βυρσοπώλης ὃς ἐκύκα τὴν Ἑλλάδα Ῥαχ 270. ΟΡ. Επ. 892 
βύρσης κάκιστον ὄζων. 

1. 4ο. δημόν. Νοίε {Π6 ἱπίεπιίομαὶ Ἰπρ16 Ῥείννεθη δημόν, “ [αἰ,᾿ ἀηὰ 
δῆμον, “τῆς ρΡορεΐαος, α5 'ἰπ Επ. 954; πε αϊδγεποθ. οἵ δοοαπίπαϊομ 

ποίν Πβίαπάϊηρ, ἃ5 ἰπ {πὸ 7θϑῖ προη γαλῆν ἀπα γαλήν᾽, ἈΔη. 304. ὙΠΕΓΟ 
ἰβ. ἃ 5 τηΐ]αγ Ῥὰπ οπ {πΠῸ πιοραηΐηρ οἵ ἱστάναι, “ ννεῖρῊ,᾿ ἀπ διιστάναι, 
ἐρονοσ. 80. ΡΒΠῚΡ 15 ἀθβου ρθε ἃ5 βϑυνίηρ Πἰ5 ΟΠ ΡΌΓΡΟΒΘ ὈΥῪ 5ονηρ 
ἀἰβοοτᾷ απποπρ (Π6 ατϑεὶς βἰαΐθβ, διέστησεν εἰς μέρη πολλὰ ἑνὸς τοῦ 
ἐυμφέροντος ἅπασιν ὄντος ΤΕ͵. 245. 14. 
"1,.42. Θέωρος 5 ἀραΐη Ρ]αςεά (Ἰη. 1. 1236) πρὸς ποδῶν κατακείμενος 
Κλέωνος, α5 ἃ οἷοβε δάπεσεηΐ δηᾶ ἰοαᾶν. ὅ66 αἷβο 1ηΐ. 1. 418, ΑἿῇ. 134; 

ΝΡ. 4οο. 
.1.. 44. τραυλίσας. ῬΙαίατοι! (ΑἸΟΙΡ. «ἢ 1η1{.)ὺ ἀθβοσῖθεβ {Π15 1150 85 

Βανίηρ ἃ Ῥϑου]αι οματπὶ οὗ 115 οὐπ, τῇ δὲ φωνῇ καὶ τὴν τραυλότητα 
ἐμπρέψαι λέγουσι, καὶ τῷ λάλῳ πιθανότητα παρασχεῖν χάριν ἐπιτελοῦσαν. 
Α 5ἰπηατ σα θϑταίῖοη οἵ ἃ ἴοσ ρ βιισροβίβ ἃ ΡΠ ΠΡΟ {Π6 Ππᾶπηα οἵ Ηΐτττιβ 
ἴῃ Οἴςεσο, Ερίβί. δὰ (δϑιϊπιπι 2. το; γΠεσα Οἴσεασο 04115 Πΐπὶ Ζζέλίμς, 

ὙΠ [86 ἀΡοΪορΎ, “ ῬΑΙΡι5 επΐπη βατη.᾽ ὍΤΠΘ ϑἰπ 1] αγιίγ θεΐννεεη κόραξ ἀπα 
κόλαξ γῬοϊηίϑ {πε 70Κε ἴῃ δὴ ερίρταμι οἵ Ῥα]]αάδϑ (Βιαποκ, Απα]θοῖ. 2. 403) 
“Ῥῷ καὶ λάμβδα μόνον κόρακας κολάκων διορίζει. ΉΘΙΕ την θα ἃ Πισίθου 
Ῥαῃ ἱπίεπαθα ἴπ {πε ἴοσπὶ Θέωλος, ἃ5 ἔγοπι θεός ἀπά ὄλλυσθαι, οῃ {Π8 
τη 6] οὗ ἰῃε ψοτγᾷ ἐξώλης Ῥαχ 1οῦ2 ; οΡ- ἐριώλη ἰπΐ. 1. 1148, “ἢ ποία. 
ΤὨΐὶβ νου] μῈ Πκὰ {ΠῸ ἐχρτεβϑίοη Θεώρου θεοισεχθρία ἰπῇ. 1]. 418. 

1. 47. ἀλλόκοτον, “πηπαίΐμταϊ,᾽ ἃ5 ἴῃ 1. 71. 80 ἴη ΡΙαΐ. ΗἸρρ. Μαὶ. 
202 ς ῥήματα χαλεπά τε καὶ ἀλλόκοτα. ᾿ 

1. 51. ἀρθείς, ννῈϊοῦ πορὰ πιθαῃ ποίμίηρσ ποτα ἴπαπ “γαϊιοα δἱοίτ 
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ΔΌΤΕ. ΖΙ͂ΜΕ5 46-61. 

Ππ|κὸ ἃ Ὀἰγά, σοπίαϊηϑ δη δἰ βίο ἕο {Π 8 “" Βεΐπρ' ππηρ πρ,᾿ 50. οἡ ἃ ρ᾽θθεῖ, 
ἴο ἔδϑα τῃς οσοννβ ; νν Β]οἢ 15 [Π6 δοίπδ] ρἱοΐατε σαρροβίθα γ [Π6 σοΠΊπΊοη 
Ῥῆταβο ἐς κόρακας οἴχεσθαι οἵ ἀπελθεῖν. 

Ἰ. 53. οὕτως ὑποκρινόμενον. ΤῊς νγαπί οἵ ἄἀεβηϊΐε τοίδγεπος ἴο ἃ 
ῬοΙβοη Πα5 ἱπάπορα Οορεῖ, Τὴὶπηα. ἀπ οἴμεῖβ ἴο ψυτιία οὕτω σ᾽, ΑΡ- 
ΡΑγΘΠΕΥ (Π6 ΤΘρι]αγ ἴδε ἴῸγ {Π6 “ ἱπιογρτγείαιίϊομ ̓  οἵ ἃ ἄτγθαπὶ τγὰ5 {Π6 
δύ᾽ ὀβολώ Ποῖα παπιορ. 80. Τμιοΐαη, Τθοσ. Οοποὶ!. 12 θεσπιῳδεῖ ὁ 
γενναῖος τοῖν δυοῖν ὀβολοῖν ἕνεκα: Μαχ. Τγτ. 19. ἡ. 362 τῶν ἐν τοῖς 

κύκλοις ἀγειρόντων οἱ δυοῖν ὀβολοῖν τῷ προστυχόντι ἀποθεσπίζουσι. ΟΡ. 

Ηοπι. Οά. 19. 535, 555- 
Ἰ. 54. τὸν λόγον, “1Π6 5Ξἴοτγ,᾽ ἴ. 6. [Πε οἰτουπηβίδηςεβ ᾿φαάϊηρσ ΠΡ ἴο {πε 

Ῥγδβοπξ βοθπθ. Α ϑἰπλῖαγ ἱπίχοάποίίοη ἰβ πιαάθ ἰπ Ῥαχ δο ἐγὼ δὲ τὸν 
λόγον γε... φράσω. 

Ἰ. 55. ὑπειπών, “ σἰνίπρ ἰΠ656 ἔδυν Ηἰπίβ᾽᾽ ; 50 ΡΙαί. 997 ὑπειπούσης θ᾽ 
ὅτι | εἰς ἑσπέραν ἥξοιμι. ΑἸ. προειπών, 45 ὅ.Π}ο]. 

Ἰ. 57. Μεγαρόθεν. ΤΠῈ Μεράατγθδηβ σομβι ἀουθα {ποιηβεῖνοβ ἴοὸ ΡῈ {πῸ 
τηοϑὲ οἰ ἰναϊθα ἀπ οἱθνοσγαθῖ ρΡθορὶ οἵ Ηδ]1α5, ἀπά ψγεγα παίπγα!]ν 
ΘΠΟΙΠΡῊ τηδάς {π6 Ῥαϊ οἵ τηϑην ἰαππηίθ. ὙΠΕΥ οἹαἰϊπιθα τὸ ΡῈ {πῸ ἰη- 
νεηΐοιβ οἵ (οιηεάυν (Ατίβιοί. Ῥοεῖ. 3 ἀντιποιοῦνται τῆς κωμῳδίας), Ὀπὶ 
{Βεῖτ σοπιθαᾶν βθθῖὴβ ἴο Βανα θθθη οστιθ ἴῃ βίυ]ε (ἤκμασε ἄωρος 5υ14.), ἀπά 

ἴο Βανε Ῥθθὴ ἃ σοτήτηοη 5 )εοῖ οἵ ται] γῪ πα οοπίεπηρί διποπρ ἴῃς 
ΑἸΠΒεπίαηβ. ὙΤὴ6 ὅ50Π0]. σαοίες ἔτοπι (Π6 Προσπάλτιοι οἵ Ἐπρο]15 {πε 
νγοτάς τὸ σκῶμμ᾽ ἀσελγὲς καὶ Μεγαρικὸν καὶ σφόδρα | ψυχρόν, ἀπα {πε 
στοΐββαμθ 506 π6 ἰπ {Π6 “ΑοΠατγηΐδηβ, Πογα ἴΠ6 (οι Πίσυτηδῃ ἄγεϑβαβ ΠΡ 
᾿ἰβ ἀαυρηίοιβ α5 Ρἷρβ ἴοσ βαϊς (ΑΒ. 728) 15 ἀεβογιθεα 45 Μεγαρικά τις 
μαχανά. ὅε6 αἰβδο 85.080]. δα Ἰοο. ἀλλὰ καὶ ᾿Εκφαντίδης παλαιότατος τῶν 
ἀρχαίων ποιητής φησι Μεγαρικῆς κωμῳδίας | ἄσμ᾽ οὐ δίειμ᾽" ἠσχυνόμην 
τὸ δρᾶμα Μεγαρικὸν ποιεῖν. 

1. 58. κάρν᾽ ἐκ φορμίδος. Τὸ “ Ξοτατηθ ]6 ̓ παΐδβ, ϑυγεαίτηθαίβ, ὅζο., νγὰ5 
ΕνἸ ἀθμ Εν ὁπ οὗ {ῃ6 {ποκα οὗ [ῃς ἄνδρες φορτικοί (ΝᾺΡ. 524 10]].}, 
αραϊπϑέ ΚΠ οβα ντ]ρατγι 65. Αὐ βίο ρ μα πῈ5 νγα5 σοηβίαπε!Υ, 1 ππβποσθββία!]ν, 
Ῥτοιεβείπσ, Ὁρ. ΡΙαι. γ97 οὐ γὰρ πρεπῶδές ἐστι τῷ διδασκάλῳ | ἰσχάδια 
καὶ τρωγάλια τοῖς θεωμένοις [ προβαλόντ᾽ ἐπὶ τούτοις εἶτ᾽ ἀναγκάζειν 
γελᾶν. Ὑτγυράᾶριβ (Ῥαχ 962) Ρατοάϊεβ (ῃ15 συβίοτμη ἀπ οτάθγβ θαυ τὸ 

Ῥε 1ἤγονγῃ ἴο ἴΠ6 διάϊεποθ. 
1. ὅο. Ἡρακλῆς. Τῆς νοταοϊίγ οἵ Π]Έγαοῖθβ, ΜΒ ΙΟἢ ἱπίγοάτιοοβ ἃ σοτηΐο 

Εἰεπηθηΐ ἱπίο (με ΑἸοεβιϊβ οἵ ΕΠ ρί 465, πα νυ ῃΐοἢ 15 Ἐχμὶ [θα ἰπ Αν. 
1585 [0]]., Ἀδη. 503 [0]]., ορ. Ῥαχ 741 [0]]., νγου]ᾶ Ἰεπα ββρεοῖαὶ Πἰνε! π 685 
ἴο ἃ 56ἜῈηθ ΨΠΏ6γα ἢϊβ τορι ἀρρειτα νναβ ἀἸβαρροϊπίεα. Τ. νδῃ 1,βααννθη 
τπῖπκ5 Πα Αὐβίορμαπεβ ἴ5 ροϊηίθα]ν ϑπεοτίπρ αὐ ΕπῚρο 15, πὸ Πδα 
ΤΟΟΘΠΕΥ ἱπίγοάιοθα βοπηθ 5 ἢ 5ο6π65 ; απᾶ ψῃη0 Παᾷά αἷ5ο ἰαπηΐθα Ατὶϑ- 

ΤΟΡἤαπ65 1 τη] τραιἰπρ' δηᾶ ἀἸβογε τ πρ' Ἐπ τὶ ρΙ 465. 
1. 6:. ἀνασελγαινόμενος. ΤῊΪ5 ἴ5 {πὸ τολάϊπρ οἵ Κ. ἀπά πιοϑὲ Μ85., 
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ΖΑ.}5. 

ἴη6 ΡῬταροβιίοπ Ῥείηρ σϑῆθγα!]!ν ἱπίεσγργείθα 85 πηθαηϊηρ " ἀραίη,᾽ ΜψΒΪΟΒ, 
ΠΟΥΥΕΥΕΓ, 'ΒΘθση5 ἴο θ6 ϑαβηοἰ θη ΕγῪ Ἔχρτεββεα ὈΥ αὖθις, Μορί 644, [Ὁ]]ονν 
Ἡδγπλ. δηά Τὴπά. ἴῃ ρἰνίηρ ἐνασελγαινόμενος. Τί [Π6 Ρατίϊορ]ς 15 
Ῥαββῖνβ, 1 τηᾶὺ Ὀ6 τεηάεοτγθα “ Ποιυϊεα ἀραϊπ,᾿ τι 5ρθοῖαὶ ταΐδθγεπος ἴο 
τς {τεαίτηθηΐ οὗ Επτίριἄθϑ ἰπ (Πς “ ΑοΠαγπϊδηβ᾽; ἀπ, ΡΟΒΒΙΌΙΥ, ἴῃ {ΠῈ 
“Ῥτοαροη. Βαΐ ἴΐ ἰ5. αἱ Ἰεαϑὲ δ5 ΠΠ|κεὶγ {παΐ {πῸ γοΐοβ 15. πη α]ς, πᾶ 
ἐμαὶ ἴξ τηθαῃβ “τ Ἰβρεμανίηρ Ὠἰπι56 11. ὙΠ6 ϑοΠοῖ. ταπάθτβ κατακωμῳ- 
δούμενος, ὑβριζόμενος, Ῥὰΐ δ τείειβ ἴο {πῸ “ΤΙ ΠΕϑ ΟΡ Πουϊαζιβαθ, νΒΙο ἢ 
15 ΟῃΓΟΠΟΙ]ΟΡΊΟΔΙΪΥ ἱτα ρΟββι 16. 

1. 62. ἔλαμψε. Αἱ ψῇαῖ ραγίϊοαϊαγ ογὶβϑίβ Ο]θοη " σατηα οὐ ὈΓΠΠΠΑΠΕΪΥ, 
1ΠδηκΚθ ἴο σοοά ἱποκ;,᾿ 1 15 αἰ βίο] το βαγ. Ἐλορετβ νου] τοέοσ 1ἰ ἰο {Π6 
τηομηθηΐ Ρείογε {Π6 εἼχρεαϊίίοη ἰο 1) ε]ατη ἴο τεϊτανε {ΠῸ ἐοτίαπεβ οἵ {πΠ6 
Αἰδβεπίαπ ἔσοορβ. εῖβίκα βίγδηρ υ ἰακεβ Κλέων δ5 τϑα]]ν. τηθαπίηρ {Π6 
ῬΙαγ οὗ τῃε " Κηϊρῃϊςβ, δπᾶ ἜἊχραἴηβ ἔλαμψε 45 ἀδβουι θη (Π6 στεαΐ 
5. 655 ὙγΒ]Οἢ 1{ δομίθνεά. 

1. 63. μυττωτεύσομεν, “τηᾶ κα τηϊηοσε-πηραΐ οἱ. 50 ἴῃ Εα. γύϑ ἐν 
μυττωτῷ κατακνησθείην ἀπ Ῥαχ 247 Μέγαρα... . καταμεμυττωμένα. 

1. 65. ὑμῶν μὲν αὐτῶν, “ποῖ ἴοο τεῆπεά ἴογ ὑοῦ Ῥατγίϊοι]ατ ἰαβία. 
Ιη [ῃ6 Ῥαγαθαβὶβ ἴο {πε " (Ἱοιαᾶβ (518 [01].) Αὐϊβίορμαηθβ ταθία ]γ σοη- 
ἴεββεβ ἰμαΐ 1 νναὰθ ῬοββίὉ]6 ἴο ρίζοῃ {Π6 ἴοπα οὗ ἃ σοιηθαγ ἴοο ΒΙΡῊ ἴογ 
Ἔνεῃ δεξιοὶ θεαταί. τα Π6 Πορεβ ἴο πανε Πιΐ {πε ΠΑΡΡῪ τῆξᾶπ, 50 ἃ5 
ποῖ ἴο ὈῈ ἀρθονε {ῃε οαρδοί(υ οἵ ἢῖ5. απιάΐϊθηςθ, απ γεῖ ποῖ ἴο ἀββοεπᾶ ἴο 
ἃ νυ]ρατ ἰεγε]. Βιυΐ τγχα 5181] 566 Ἰαίεγ (Παΐ Π6 τηδκεθβ εβχίγζειηθ οοη- 
οαϑβίομϑ ἴῃ (ῃ15 ΡΙΆΥ ἴο Ἰονν ἰαϑβίβϑβ. 

1. 68. οὑπὶ τοῦ τέγουΞ. Τμαΐ ἴ5, δοίπα!Πγ “ὁπ {πΠ6 ἢασΐ τοοῖ᾽ οἵ ἴῃς 
ἀνε! Πηρ. Τὴ βαπα ὑγογᾶβ ἀθβουῖθα [Π6 ροϑιζίοη οὗ ἴΠ6 πιδη τηοππηίεα 
οη {πε τοοῖῦ οἵ {6 φροντιστήριον ΝᾺΡ. 1502. ΟΡ. 1,γ5ϊβέ. 389, 395. 

1. γο. μὴ ᾿ξίῃς ΤῊΪ5 Ξυρ)]πποῖϊνα 15 απϊίθ ταρι]δτ αἰζεσ {πς δοτὶϑβὲ 
ἐπέταξε, 5 Ρῥτεβεπίϊηρ {π6 δοίπαὶ {Ππουισης οὐ Ἔχργεββίοῃ οἵ {Π8 ρεσβοῃ δὲ 
[μ6 τηοπιθηΐ οὗ ρἰνίπρ [Π8 οτάεγ: ορ. ΡΙαί. Οτῖῖο 43 " καὶ ἐπίτηδές σε 
οὐκ ἤγειρον ἵνα ὡς ἥδιστα διάγῃς, Ὑππο. 1. 65 ᾿Αριστεὺς ἐυνεβούλευεν 
ἐκπλεῦσαι ὅπως ἐπὶ πλέον ὁ σῖτος ἀντίσχῃ. 

1. γ3. ἐπεὶ τοπάζετε. ἘῸΓ (Π6 τι5ὲ οἵ ἐπεί νυ Ἱἢ ἱπηρογαίϊνα ορ. ἐπεὲ 
δίδαξον ϑοΡῃ. ΕἸ. 352; Ο. Κ. 423; ἐπεὶ σὺ δεῖξον ὅστις, κιτ.λ. Τ)ετη. 
1ο97. 4. Τῆδ ρεπογαὶ τηθαηΐηρ οὗ [Πς6 βεπίεηςε, 1{ νει τεπ οἱ ἴῃ ΠῚ], 
νοῦ α ΡῈ “βίηςθ, ἰ γοῖ Κπον Ρείίζεγ ἴπδὴ ννε, γοῖϊ ΠΊΔΥ {τΥ ὙΟῸΓ 
σιιαββοβ᾽; τὸ γὰρ τοπάζειν τοῦ σάφ᾽ εἰδέναι δίχα Αε5οι. Αρ. 1340. Ι͂ῃ 
[6 σοπνοσβαίίοη ἡ ΒΙοἢ [Ο]]ονγβ, ἐπ6 Ῥδα στιθβθαθ σι ρροβεᾶ ἴο ΡῈ πηδάβθ 
Ὀγ ἴῃς βρεοίαίοιβ. ᾶἃτὲ 580 ἰυτπεαᾶ 85 ἴο ἔοσοβ βοῇ πηϑιοΘϑ55}1] σΊΈσβῈΓ ἰοὺ 
τενεαὶ μα οὐνγῃ Ῥεϑείζϊηρ βδἷηῃ. ὙΠΘΙΕ 5 Πουγενεῖ σοπϑι θα Ὁ]8 νδτίευ ἴῃ 
18 αἰ εγεπὶ βἀϊεῖοπβ ἀ5 το [Πς ἀϊνιβίοη οὗ {πΠ6 ραγίβ δββιρτιβα ἴο Χαπίμίας 
ἀπα ϑοβίαβι ὙΠῈ διγαησεμηθηί δἀορίεα Πετα ἰ5 {παΐ οἵ Ἀϊοπίθν, ψμῸ 
Ο]]ον5 ἃ Εἰπί οὗ [π6 8080]., νυν ῖο Θθεη5 ἴο ἱπΠ]ΡῚῪ ἃ ραγίτοη οὗ ]. 75 
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ΔΌΤΕ. ΖΙΝΕ5 622-07. 

Ῥαίνγθθη ἔνγο Βρθᾶκοτβ; τινὲς ἀμοιβαῖα" χαριέστερον δὲ λέγεσθαι αὐτὰ 
συνεχῶς πρὸς ἑνός. 

]. γ4ᾳ. ᾿Αμυνίας. ὅε6 ου ἰπΐ. 1267. Τὴ 5080]. βαγβ {μαΐ ἢθ6 ννὰβ 
ἀεβουι θεά ὈΥ Οταίίπιβ ἰπ ἰῃ6 Σερίφιοι ἃ5 κόλαξ καὶ ἀλαζὼν καὶ συκο- 
φάντης. 

1. γ7. οὔκ. Αοοοτάϊηρ ἴο [Π6 ἀτγαηροτηθηΐ οὗ [Π6 ἰοχί ρίνεη ἤδγο, οὔκ 
ποραίϊνοβ ἴπ6 τννοτὰς. ἀλλ᾽ οὐδὲν λέγει -- Π6 Πᾶς τηϊββοᾶ {Π6 τηατκ, “ ἢς 
58 5. ποίῃϊηρ ἴο {ῃ6 Ροϊπι. “Ναγν, τερ]ϊο5. Χδῃίῃϊαβ, “Αταγπῖαβ Πδ5 710 
4αϊΐο πιϊββθα [Π 6 τηατῖς ὈῪ βαρσαβείηρ φιλόκυβος, ᾿παϑτηι ἢ 45 ἴπ6 ννοτα 
νΒΙΟμ ἰ5 Βεὶπρ βοιρῃΐς μα5. φιλο ἴοσ 15 ᾿πῖ1α] ϑυ]] 0165. Νοίβ (86 
ἀἰἥεγεποθ θεΐννεθη ᾿Αμυνίας οὑτοσί, 1. 6. “γοπάοτ,᾽. Ροϊπίίϊπρ ἴο {ῃ6 
αὐάαΐοπορ, απα δδὶ Σωσίας, “ϑοκία5 ποτα ̓ ; τ νοῦ τνοτάβ. Χαπίῃϊας 

ΡΓΟΡΑΡΙΥ οἷαρϑ Βῖ5. {Ἐ]]ονν-ϑανε οὴ [ῃ6 Βδοῖς, ἀπά τηάπαρεθ ἴο ἄταν ΒΪπὴ 
ἰπίο [Πε 115ὲ οὐ βε! οοηεββθα ἴορεγϑ, Δ]οὴρ Ἰ ἢ [86 Τεσον]τ5. Πότ ἢ6 
5 ΒΌΡΡοβθά ἴο δαᾶτεββ. (᾽ πβι ἀθτίηρ ΠΟ τηδη ΠΥ ϑοβίαθ Πα θθεη 
Γοτεγηρ Εἰτηβε] τ [ῃ 6. τυῖπο- ἤαϑκ ν ἢ 116 οα ἀπίγ, 1 δ 45. πηδίθγα!]ν 
ἴο {π6 Βαπιοῦτ ἴο Πθᾶτ πῖπὶ ἀδρτθοαία (ῃ6 ἱτηραίαίίομ, ἀπα τηδϊηἰαίη {μαΐ 

ἘΡΡΙΪη σ᾽ νναβ ἴπ6 ὑγθακπε55 Ρθοι] 1  ἴο σΕΠ ] 6 (οΙΚΚ. 
1. 81. Νικόστρατος, οἵ ἴῃς ἀξτηε ϑΘοδιηθοπίάαθ, Ῥεϊοηρίηρ ἴο {ῃε 

Τιβοπεϊα ἐσῖρα, πυσὲ πανα θθεῃ (1 Πα 15 ἴο ΡῈ τεραγάβα δ5 τευβα]ὶηρ ΠΪ5 
οὐη [ε πα ποῖ65) ἃ ΘῈ Ρουβι ο5. τηδη |κὸ ΝΊοΙαβ, αἰνγαγβ πορίηρ ἴο νγ]η 
της ἴανουγ οἵ ἤδανθη ΕΥ̓ ταΠ] ἸΡΙ γησ ΠΙ5 βαοτίῆοαβ. ὙΠΕΙΕ 566ΠῚ5 ἴ0 ΒΘ 
ΠΟ ἰπίθης μα] 51πτ ἴῃ {Π6 ορίῖμεὶ φιλόξενος, “Ποβρια 16, Ῥαΐ ϑοβίαβ 
56 1Ζεβ οὐ πε ψοσά, 50 δ ἴο αἷἰπὶ α Ὀἷον αἱ πὲ " 1Ἰαβοϊνίοιιβ ΡΠ] Οχθητιβ.᾽ 

Ἰ. 88. ὡς οὐδεὶς ἀνήρ, 1. 6. “τηοτο [πῃ ΔΠΥ ΟΠ6 Εἶ56 'π ἴῃς τγου]ά. 
1. ρο. τοῦ πρώτου ξύλου, “1ῃς ἔτοπί Ῥεποἢ. 8ὅε6 Ασμδτπη. 25 διω- 

στιοῦνται πῶς δοκεῖς ] ἐλθόντες ἀλλήλοισι περὶ πρώτου ξύλου, ὮΙ ἃ 
ἀοβοτριίοη 15 σίνεη οὗ (Π6 βοσάσηθ]ε ἴοσ σοοα ρΐδοεϑβ 'ῃ {πε ἐκκλησία 

1. οἵ. πασπάλην, 5οΙαρ᾿; ΡὈΓΟΡΕΙΙ͂Υ ἃ σταίη "οἵ πιθδ], τὸ τῆς κέγχρας 

ἄλευρον ϑ0Π01]. τα] ]γ ἄχνην (1. 92) ἰ5 ἰητεΥρτγείςα τὸ λεπτομερὲς τῆς 
στάχυος, 56. “ ομαῇ, 

1. 92. ἐκεῖ. ΤῊΪϊβ5 ΡΟΒΒΙΡΙΥ τηθαηϑ “ἀυτίηρ {Ππαΐ σῃοτέ πὰρ ἴῃ Πῖ5 θεά, 
ἜΧΡΙΕββοα ΡΥ καταμύσῃ. Βαϊ Κοροῖς Ῥείίεγ σϑίεσϑ 1 ἰο {π6 σουτί γΠΕτα 
116 νγαΐδγ- ]οοΚ βίαπαβ, 5 ἱπουρΡ ΠΪβ ἴάπου παίΐαγα! ]ν 5Ρ64 {Ἐ1{Π6γ.Ψἄ 

1. 95. ἀνίσταται. ΔΥ̓εη ἢς “ρεῖβ ὑἀρ᾽ ἰπ [τς τιοτηΐησ, μ6 ΚΕΘΡΒ, 
τΓΟΙΡῊ ἴοτοα οἵ Βαδιΐ, ῃἰσ μππ}Ρ, ἔογα, δῃα τηϊ 416 ἤηρεῖβ ο]οβαά, ἃ5 

τΠουΡη Βο]αϊηρ ἃ νοϊϊπρ-Ρ 16, [ῸΓ 411 [Π6 νγουἹά {κὸ ἃ τπὰπ ψ τ ἃ 
Ῥίποῃ οὗ ἱποθηῆβα τεααν ἴο [ἤτον οη [Π6 αἰΐασ. ὅεε 5. }0)]. κατὰ νουμηνίαν 
ἔθος εἶχον λιβανωτοὺς ἐντιθέναι τοῖς ἀγάλμασι. (ρ. Κδη. 888 ἐπίθες λαβὼν 

καὶ δὴ σὺ λιβανωτόν. 
Ἰ. 97. γεγραμμένον. ΤῊ οὔκίοπι οὗἉὨ νυτϊτἰπρ οὐ σατνίηρσ [Π6 πᾶτης οὗ 

ομε᾽β βϑυθείβθατί οἡ νγ8115, ἔγθαβ, ὅζο., ἰ5α οἱ δποῦρῃ. Ορ. Δοβατη. 144 

ὙΥΏΘτο ΘΙζα]σο5 ἰ ἀθβουθεα 45 Παυὶπρ ΘΟ} ἃ ραβϑίοη ἴοσ {πΠ6 Αἰπθηϊδης 
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(παἰ Π6 βου} 165 {π6 τνοτᾶς ᾿Αθηναῖοι καλοί οι «11 [ῃ6 νγα 115, δνγζαγιῤες 
νγὰ5 ἃ {πἸ6πα οὗ Ῥεγίοϊθβ, απὰ ἴδτηοιιβ ἃ5. ἃ Ῥτσεβάθι οἵ βρεᾶσοοκβ. Ηΐϊβ 
Παπάβομηθ 80πη Τ)ᾶπηος νγαὰθ συθδίν δατηϊτθα ; 50 ἰπαΐ Ἔνθ ϑοογαΐεβ ἴῃ 
16 “(οτρίαβ᾽ (Ρ. 482) Δ1πᾶε5 το Πἷὶς Ῥεδπίν ἀπά ρὰπβ ἸΡΟῚ Ϊ5 ΠΑ ΠΊ6, 
βαγίπρ' ἴο (4]116165, 7 ἂτὰ ἰπ ἴονε ὑἱτἢ ΑἸΟΙ Ια 465. ἀπά ῬΕ]Π]Οβοραυ, σὺ 
δὲ δυοῖν, τοῦ τε ᾿Αθηναίων δήμου καὶ τοῦ Πυριλάμπους (5. Δήμου). 

1. 99. ΤῊ κημός, νη ϊο Ῥτοάιτιοος {Π6 ΠΘΟΘΒβΑΓΥ 71 Π0]6 1 Δῆμος, 15 
Ῥτορεεῖν {Π6 Ἰοπρ ΠπηΠ6] ἄοννπ νυν οἢ {Π6 νοιηρ- ΡΘΕ Ό]65 ῬΡαβββᾶ ἱπίο ἴῃ 68 
κάδος οἵ τῇ. [{ 5θετὴβ ἴο μβανῈ θὲ τηδᾶθ οὗ ψγ]οκογτνουῖ. 850. 5080]. 
ἔστι δὲ πλέγμα τι δικτυῶδες καὶ ἠθμῶδες (Π|κ6 ἃ 5ἴενε ἢ, ἄνωθεν πλατύ, 
κάτωθεν στενόν. 

1. τοο. ἀφ᾽ ἑσπέρας. 80 νι ΚΝ., ἰπβίεδα οἵ ἴῃς νυῖσ. ἐφ᾽ ἑσπέρας. 
ΤῊΘ τηδαπίπρ' ἰ5 “δἱ δνεπίαθ᾽ ; 11{, " ἀφείη ἔτοπι [Π6 (Ρερὶππίηρ οἵ [Π6) 
δνεηΐηρ. 80 πϑβεᾶ ἴῃ Τῆς. 3. 112; 7. 239, 42; Χεη. Απδϑδ. 6. 1. 23. 
ΤῊ ροϊπέ 15 {παὶ ῬΒΙ]ΟΟΙΘοπ ἴπ ΒΒ Ποσνοῖιβ σασοσπα8β ἴο θ6 αἵ ἴπΠ6 (ουτί 
ἰπ ροοά {ἰπ|6 νγαϑ ποῖ οοηΐεπε ὙΠ Π6 νἱρί]απί σοοοῖκ, ἴπ βρὶΐε οὐ ἢῖ5 
Οτου Πρ 50. ΔΡΒΌΓαΪν βατὶν. ὙΠῸ οοοῖς μα Ῥεεπ ὈτὶΡρεά, μῈ σοι ρ]αΐῃ8, 
ΒΥ νατίοιιβ ἀδίεπάδηϊβ ποΐῖ ἴο ὑγακε {Π6 τδευτὶ 016 οἱ ἀϊοαϑβί. 

1. το. εὐθὺς δ᾽, Ὑηα τηοτηεπί ἢἰβ ΞΌΡΡΕΙ ἰ5. οὐεσ ἢ6 βῃουΐβ οτ ἢΪβ5 
5805. Τῆδ ἐμβάς (ες ἰπῇ. 1. 1157) νγγὰθ ἃ βοτί οἵ 5806 ψγοσπ ὈΥ͂ 186 
ΒΌΠΊΌΪΕΙ Ο] 5565. 

1. τορ. κίονι. γε Κποὺγ ποίῃϊηρσ δρουξ [ῃς “ῥ᾽ Παγ᾽ το ὑΒΙΟΒ 
ῬΒΙ]ΟΟΙεοπ “ βίϊο 5 ΠΚα ἃ Πἰπηρεῖ. Ῥτορδθὶν ἴὲ βἰοοά αἱ {πΠ6 επίγαποθ οὗ 
1η6 Οουτί, ἀπά [Π6 ποίϊςε- θοατάς (σανίδες) ταῦ Πᾶνε Ῥβεῃ αἰῆχϑα ἴο 11. 

Κεῖβκε συρρεβίβ τῇ κιγκλίδι, α5 ἱπῇ. 1. 124. Εοτ {Π6 τηϑθίαρβοσ ορ. ΡΙαΐ, 
1005 τὸ γράδιον [ ὥσπερ λέπας τῷ μειρακίῳ προσίσχεται. 

1. τοῦ. ὑπὸ δυσκολίας, “ πα ὈῪ αϑϑὶρπίηρσ ἴῃ 5 5ρ᾽ [θα] ποβ5 [Π6 Ἰοην’ 
τηατὶς οὗ σοπάοιηπδίϊοη ἴο ΘΥΘΓΥ οπ6 Αἰἶκα, ἢ6 σεῖβ ὕδοῖκ ἴο Π15 Βοτὴθ 8]] 
ΡΙαβίεγεα Ῥεπθαῖῃ ΗΪ5 παῖ]5 ψ ἢ τναχ, ΠΚῸ ἃ Ποπαυ-θεα οὐ ἃ Ῥυπη}]ς.᾽ 
Οπ τπ6 ναχ- οονεγεά πινάκιον ὙΠΪΟΉ νγαθ ρίνεῃ ἴο βοὴ αϊοαβί, ἴξ νγαβ 
τἰ5118] ἰο ἄταν νυ ἱἢ ἃ 5ΠΑτΡ 5|}]6 (ἐγκεντρίς) ἃ Ζογ1 ταατῖ (μακρὰ γραμμή). 
1{ὁπ6 ἀεϑίτεα {Π6 σοπαετηπαίίοη οὗ {πΠῸ ἀείεπαδηϊ, οσ [Π6 δοοδρίαποα οὗ 
τη πεανίοσγ οὔ [πὸ αἰτοσηδίῖνε ρεπα]εῖος ργοροβεά. ΤῈ ςλογέτηατκ ἀθποίθα 
δοαυῖα], οὐ [86 Τρ τεσ ρεπαὶῖν. 866 ἱπῇ. 1. 85ο. ῬἈΙ]ΟοΙθοπ πϑεὰ ἢΪ5 
παῖ] ἱπϑιθδα οὗ ἃ βίυ]ε, απᾶ [Π6 γραμμαί {παὶ ἢς ἄταν ὑγεσα Ἰνγαγϑ 86 
Ἰοπρ οπεβ, 50 [μαΐ ᾿ἰς. παὶ]5 ὑγευα σοτ ρ] οἴευ Π]]ε4 Π νγαχ. ΤῈ 15 
ἀουθεία] νυ μεῖμεγ εἰσέρχεται σαπ τηθδη “6 σεΐβ ὑδοκ ἴο Πΐβ Βοτηε᾽; απά 
16 ἐγεχαεπί σοηπιβίοη ἴῃ Μ58. Βείννεεμ ΕἸΣ ἀπά ἘΚ πηᾶῖκεβ ἴξ βοββί Ὁ]ς 
(παῖ [Π6 τῖρῃς τεαδίπρ ἰ5 ἐξέρχεται, “ες αυϊί5 {μ6 Οουτί.᾽ ΤῊΪ5 15 
αἀορίεα ὃν 7. ναπ Γδϑυννθη. 

1. 110. ἵν᾽ ἔχοι. ΤΗΪ5, ([Π6 τεαδίηρ οὗ Κ., Ν. δπᾶ πιοβί τηοάθγηῃ 
εα4., 15 Ῥσδίεσσα ες ἰο πε νὰ]ρ. ἔχῃ. Ἐογ [με ιι56 οὔ [πε ορίαϊ. ἰπ ἃ πα] 
ϑϑηΐθηςθ, ΒΘ η {Π6 ΡὈγποῖραὶ νοτρ 15 ἰπ ἴῃ ῥγεβεπί ἱπάϊο., ορ. Ἀδῃ. 23 
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ΔΌΤΕ5. ΖΙΜΝῈΣ 99-τ46. 

τοῦτον δ᾽ ὀχῶ, | ἵνα μὴ ταλαιπωροῖτο μηδ᾽ ἄχθος φέροι, ννῆοτο [Π6 τείρτοπος 
ἰ5 ἴο {Π οτὶρίπα] ἱπίθπέϊοη οὗ [Π6 αρϑθπί. Ορ. οπι. Οά. 17. 250 τόν ποτ᾽ 
ἐγὼν .., ἄξω τῆλ᾽ Ἰθάκης ἵνα μοι βίοτον πολὺν ἄλφοι. 800. ΠΕΙΘΟ, “ [ῸΓ ἴξδαΓ 
ἢθ τηῖρηΐ στη 5ποτί οἵ νοϊηρ-Ρ Ὀ] 85. ΟΥ̓ 5}6115. πὲ παβ θεθὴ Κεορίηρ 
ἃ ὙὙΒΟΙΘ ῬδΔΟμ ἱπάοουβ, ἴο ΘΌΡΡΙΥ (6 ννδηΐ. Τί μαθ θεεὴ ἃ Ἰοηρ 
δϑία ὈΠΙ5ῃ6α ῥσγαοίϊοθ νυ ἱἢ Πΐπι, πα ῃ6 ᾿ηἰθπίϊοη ννὰβ {Ππαὶ ἢ τηϊρῃΐ ΡῈ 
Δ 016 ἴο πηθϑΐ ΔΠΥ ΘΠΊΘΓΡΌΠΟΥ. 

1, 111, τοιαῦτ᾽ ἀλύει. ΑἩ τἀαρίαίίοη ἔτοτὰ ἴῃς «δλλδγούσεα οἵ Ἐατ ρ᾽ 468 : 
τοιαῦτ᾽ ἀλύει" νουθετούμενος δ᾽ "Ἔρως | μᾶλλον πιέζει. 

1. 118, ἀπέλου. Νοίε {πε ἱπιροτῇ, “πὸ ἐτθα ἴο οἰβαηβθ δῃηᾶ ρτρα Βΐτη, 
Ῥαξ 6 ἀρβοϊαΐεὶν τείαβεα. ΔΊ ὃ δ᾽ οὐ μάλα ννε τητιδὲ ΞΌΡΡΙΥ ἐπείθετο, 
ἀπ ἐγοαΐ οὐ μάλα 45 4 νεΓν Ξἴτοηρ ποραίίοῃ, τῃθίοσι σα! Ὺ ππαοτ-ϑίαϊθα 
ὈῪ τὴς ἤρτιτε 1 τοῖος; 580 ἴπ Ῥ]αΐ. ϑυτηρ. 195 6 κρανίων ἅ ἐστιν οὐ πάνυ 
μαλακά, “ 5.κ}15 (Πα! τὸ ποῖ ονδῖ απὰ ἄρον βοίξ᾿; τηϑαηΐηρ " ἰμαΐ ἃτὲ 

ΘΧΟΘρΡ ΟΠ ΠῪ ματα. ὁ δ᾽ οὐ μάλα ἰ5 {Πς τεαδϊηρ οἵ Κα. «πᾶ Ν. ΤΠε 
ναὶ. ἰβ καὶ μάλα, οαττοα οη ἰο [6 οοπδίγποιϊίοη οὗ {ῃ6 πεχὶ [{π6. 

ΜΊΓΟΠ611 του] τεΐϊαϊη {Π6 νπ]ρ'., αϑϑισηΐηρσ (Π 6 τνοτάβ καὶ μάλα ἴο ϑο5145, 
45 ἴῃ ΝΡ. 1326 ΣΤΡ, ὁρᾶθ᾽ ὁμολογοῦνθ᾽ ὅτι με τύπτει. ΦΕΙῚ. καὶ μάλα. 

1. 119. ἐκορυβάντιζ᾽. Α5 [δ αἰϊεπιρὶ αἱ 1πιδίγαὶ νγαϑῃϊηρϑ μδα [Δ1166, 
ΒάδΙγοϊθοη πεχί {ἰγ165 ἴο τη κα α Οοτυραπηΐ οὗ ἢ15 αἴ μεσ, Πορίηρσ Ρεσπαρ5 
τπαΐ ἃ πον ἔγθηΖΥ τηῖρῃς ἀτῖνε οὐκ {ΠῈ οἱ4. Βαϊ ῬΒΙ]ΟοΙθοη βἰατγίθ. ὉΡ, 
τατὰ θουτῖπΠ 6 ἴῃ Παηά, ἀδ5Πο5 ἰηΐο {πὸ Νὰν (ὐοιυτί, ἀπ σταϑιιπΊε5. Π15 νγοσκ 
85 ἃ ἀἰοαβέ. Ῥτγορδθὶν καθαίρειν -- “Ῥαχρε᾽ 15 ἃ τηβαϊοαὶ τνοτά. 

1. 12ο. τὸ Καινόν. ὅεε Τπἰτοάιποίίοῃ 111. ὃ 8. 
1. 122. διέπλευσεν, 1. 6. ΒΑ ΘΙ γοΙΘοΠ, Δοσοπραπὶθα ΒΥ Π15 ΓαΠπΠοτ. ΤῈς 

ΟΙά τῆδῃ 15 ἰτραϊξα δ 1 ἢθ νγεῖθ θεϑίάθ Πἰπηβοῖ; ΠῸ 15 56ε1Ζβᾶ αδπά 

ἀεροβι(βα, ἃ5. ἃ ϑίοῖκ τηδᾶπ, ἴο Κεαρ ἃ υἹἱρὶ! ἴῃ {Π6 [θη Ρ]6 οἵ Αβοϊβρῖιβ. 
5ε6 ΡΙαΐ. 653 ον (ῃς ἀδβοσι ρίίοη οἵ αὶ οσυσα τουρθί, ΒΥ ἃ 5: ΠΊΠΠΑῪ νἰβὶΐ, οα 
τΠ6 Ῥδιβοη οἵ Ρ] πίπι5 Εἰτηβοῦ; Ὀαΐ {Π15 ἔα πιοιιβ [θά ρ]6 τνὰ5 ἴῃ ΕΡ᾿ ἀδασιϑ, 
ποΐ ἴῃ Αερίπδ. 

1, 124. κνεφαῖος, ῬὨΙ]ΟΟΙεοπ σπσορε θα ἴπ Ἔβοαρίπρ ἢ ἴοοῖκ {Π6 [ΈΓΓΥ 

ΒδΔΟΚ, απα "τἀτηθα ἀρ Ῥείοτε ἄστη αἱ ἴῃ6 νοεῖ. ὍΤΠῆδ κιγκλίς 15. {Π6 
ϑαία ἴῃ {Π6 Ῥαγτίεσ (δρύφακτοι), [ΒτοῸ Ἢ νυ ΠΙ ἢ {πε ἀἸοαβίϑ ννετε δατπηϊ θα 
ἴο {Πεῖτ Ρ]δςαβ. ν 

1.125. ἐξεφρείομεν. Ιπ (πε οχίγειηβ πηοσετίαϊην ἀροὰΐ ἰῃς τὶρῃὶ 
τοδαϊηρ, ἴ{ 5665 βἰπηρ οδὲ ἴο δοοθρί {π6 νυ]ρ. 45. ἃ ροεδίΐοαὶ ἔοτῃ οἵ 
ἐξεφρέομεν ἔτοια ἐκφρέω. (ἝΟρ. ἐκφρήσετε ἰηΐ. 1. 156; εἰσφρήσομεν ἱἰηΐ. 

1. 892; διαφρήσετε Αν. 1903 (Το. γ7. 32). ΤἼε τοδάϊηρ οἵ Κ. «πὰ Υ͂. 15 
ἐξεφρίομεν, ἴοτ ΠΟ Ναιοῖκ σου! νυτῖῖε ἐξεφρίεμεν [Ο]]ονγηρ {ΠῸ 
οοη]αραίίοη οὗ ἵημι, ἃ5Β 6 οοηΐοηαβ παὶ φρές (ἔκφρες ἰηξ, 1. 162) 15 [86 
ΒΆΠΊ6 85 πρόες. 

1. 126. διὰ τῶν ὑδρορροῶν, “τΠτουρῊ [Π6 ταϊη-υγαΐογ στιίοτβ. ὍΠΕβ6, 
δοοοταϊηρ ἴο {Π6 50}0]., οοτημηπηϊοαιβα νυἱἢ [Π6 Ἰηϊοτίοσ οἵ [μ 6 Ποιῖβθ, οὐ 
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ἀἰβομαγροά ἐπογήβοῖνοβ ἰηΐο ἃ ἰδηὶς ἴῃ ἰμε αὐλή. Τί ἄοε5 ποί ἔο]]ονν {παι 
{Π 656 σι] ]θ5 ἡγ ΓΘ στρ ]ν Ιασσα ΘπουρΡ ἴο αἀτηϊξ ἃ τηδη᾽5 θοάγ, αἰ ΠουρᾺ 
1ῃς τϑβοῦτοθι] ῬΒΙ]ΟΟΙΘΟΠ 15 ἸΟ ΚΙ ΠΡῚΥ ἀθβοτι θα 45 αἰζθπηρίπρ ἴο Ἔβοαρα 
ΤὨτοῦρῖ (μειη. Εν θηί]ν (μ6 ου]εῖ5. οἵ {π656 ῬΙρεθ ΟΥΓ σβδπη6]5 γΈΓῈ 
ΟΥΑΙ ΠΑΥΙΪγ ες ορεη ; θας ποὺν {πεν ἅτα " βίδα ἀρ 1 ταρϑ᾽ ἴο ΚΕΕΡ 
ῬΒΙΙΟοΙθοη ἰπ. 

1. 129. ὡσπερεὶ κολοιός. ΤῊΘ ρΡοϊπί οἵ ϑβἰ πη] ]ατὶν ἴα ἴο ΡῈ ἰουπά ἴῃ 
ἴῃς οἱ πιαῃ Πορρίηρ ἔτοπι Ῥεσοῆ ἴο ρετοῖ {Κα ἃ " Ἰαοκάανγ᾽ ; [Βουρῃ (πα 
αοίπα] νγογὰβ ὑγου]α βεαπὶ ἴο τ ΡΙῪ {π6 Ροββί ῬΠ1γ οὗ {86 Ὀἰτά Κποοκίησ 
π᾿ [Πς Ρερϑ ἴοσ Πῖ5 οὐγῇ τι56. 

1. 124. ναὶ μὰ Δία, “ΥὙε5, ἱπάεεᾷ 1{ 15} 45 1 ἴο αβϑῦσγα (ῃ6 διάϊθποα 
1Παἱ 1 νγὰβ ἃ ροϑβίτἴνθ, 1{ ἱποσθάιθ]6, αοῖ ἐπαΐ {πεῖ νγαβ σα ἢ ἃ Ῥεϊπρ ἃ5 

ἃ " (Ἰεοπ-Ίονοτ. 
1. 135. φρυαγμοσεμνάκους τινάς, “1 Ξοτηειϊησ οὗ Παπισμίν αἸσηϊν 

δρουῦΐ {πεπὶ|.᾿ ὍΠα ἰοχί 15 πηἰττιβινγοσίηυ : {π6 τοαᾶϊπσ σίνθη μετα 15 {Παΐ 
οὗ, δοοοτάϊησ ἴο ΒεΚΚ., θαΐ Οοθεὶ σῖνεϑ ᾿ἰ αἂβ φρυαγμοσεμνακουστίνας. 
1η Ἀ. τῃες ψοτά επάβ ψ ἢ -τίνους. Μείπεϊτα (οη (86 βϑυρσρεβίίοῃ οὗ 
Ἡδιηδῖκεσὴ) νου] ρΡαΐ [Π6 1ἴπ6 δἰζοσ βαρ. 1. 110, Ῥεοαπβα οὗ {πΠ6 αυνκινατγᾷ 
σοηἤιβίοη ΡῬείννεεη υἱεῖ ἀπ ἔχων. ΤῊΪ5 ΞΘΕ 5 “πἰΐ6 ΠΠΠΘΟΕΒΒΑΤΥ ; ἀπά ἴΐ 
15 οἷδασ {πα {πῸ ἀπειλητικὴ φωνή (8.}0].) ἴῃ ψΠϊοῃ ΒΑ ΘΙ γοίθοη αἀάγεββεϑ 
ἢϊ5 τευτ Πα 5] αγὲβ. βαϊβ νγ6}}] νυ ἢ [Πἰ5 ἀεβοσρίίοη οὗ ἢϊ5 τρόποι. δε 
τηῖσ ῃξ ΡΟΒΒΊθ]ν το φρυαγμοσεμνικούς ἀπ σομηρατα (Π6 ἴοσπι νγἱ ἢ {Π6 
Δα]θοίνεϑ πῇ. 1208, δηά ποΐβ. 

1.139. εἰς τὸν ἰπνόν, “ἰπίο {Πῃ6 Πιτηασθ᾽ ; ΡγορΌΪΥ πϑεᾶ ἴοσ πϑαιπρ 
1η6 Ῥβᾳῖῃ. Τα “ ἤπιο᾿ οἵ {Π|5 ἔασηδοα 15 πε κάπνη οὗ ἰηΐ. 1. 142. ΤΠΙ5 
ἀρτθεβ ΜῈ}] ψ ἢ [Π6 50Π0].᾽5 ἱπιγερσγείδίϊοη οἵ τὸ τρῆμα τῆς πυέλου, νἱΖ. 
ΚἼΒ6 νναϑίε-γαΐεσ ρὶρα οὔ [Π6 θδίῃ.᾽ 1ῃη ἱπῇ 1. 827, ἱπνός Ξθθηβ ἴο πΠΊθδῃ 
τῆς “ Κιίομθη ̓  σεπογα!ν (μαγειρεῖον 50Π0].), 45 Ῥεΐηρ ἴΠ6 ρίαοε Βεσα 
τῆς ἔπστπαᾶςα βίαπαϑ. 
1. 140. μυσπολεῖ τι καταδεδυκώς, “δ Πδ5 5Ξηξαϊεᾶ ἴπ ἀπά 15 βου Ππρ 

ἀὐοῦί Π|κε ἃ τηουβα. Αξεσ μυσπολεῖ [Π6 τεαάϊηρϑθ νατὺ Ὀεΐνψεεη τι ἀπά 
τις. Βεμίϊου βυρσεβίίησ γε. Ἀόορεῖβ νου] τεαα μυσπολεῖται. 

1. 145. συκίνου. ΤΊ]Ὲ ΞΑΡΡΥ νγοοά οἵ {πε Πρ-ίγεα ρίνεβ ἃ ρα συ] ]ν 
Ῥαηραπί 5ΠΊ0Κ6 ; αΐ {Π6 δριτπδὲ ἴθ σπόβοη ἴο ροΐπί {πε νγ6]]-νγοση Ρὰπ 
ΠΡΟ συκοφάντης, Πρ. ᾿ηξ. 1. 897 ; ΡΙπί. 946. 

Ἰ. 147. ἀτὰρ οὐκ ἐσερρήσεις γε; “Νον, οοτηξ, Ῥαπαϊα ἴπ ἀραΐη "ἢ 
ΤῊΪΚ5 τηυβί μαγα θθθη {Π6 τοδαϊηρ πϑϑα Ὀγ {Π6 50}0]., γῆ ἱπίεγρτείϑ, οὐκ 
εἰσελεύσει μετὰ φθορᾶς ; ---' νγοῃ᾽ ̓  γοῖ! σῸ ἴῃ ἀραΐηῃ, ΡῈ μαηρθβᾶ ἴο γοι!᾽ 
ΤῊς αἰ σα] ν 15 ἴΠαἱ {Π6 τιβε οὗ εἰς, ποί ἐς, θεΐογε ἃ σονγεὶ ἴπ σοιηροβίζίοη, 
ἴ5 [Π6 τορι ]αγ τβασο οὔ {πΠ6 σοπηῖς ροείβ. ὙΠα τϑδαϊηρ ἴῃ ΚΕ. 15, οοηΐτα 
πηδίγιση, οὐκ ἐρρήσεις. Ματίοτιβ σοπ]θοίμιγεβ Πᾶνα θθῈη Ρτγοροβεά, 85 
οὐκέτ᾽ ἐρρήσεις, οὐκ ἀπερρήσεις, οὐ γὰρ ἐρρήσεις, δε. ΒἘΒγ τηλία βοτΙηε 5οτί 
οὗ “Ῥοατγά ᾿ 5. τηξαηΐ ; 6. σ. σανὶς βαθεῖα ἐν ἣ ἄλφιτα ἐπίπρασκον ϑ.}ο]. 
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ΔΌΤΕ. ΦΙΜῈ5 τ20-τό2. 

ΘΝ ἃ " Βοατὰ ᾿ ννου]α βεῦνα ἴο οονεσ {ΠῸ ἴορ οὗ ἴῃς ἤτιθ, ἀπά (Π6 νγεῖρ δὶ 
οἵ 16 “Ἰορ ᾿ (ξύλον) ννου]ὰ Κϑερ ἴἴ ἰπ 115 ΡΙαςβ. 

1. τοι. Καπνίου. ὙΠ ΕΓα 15. ῬΡσοΡαΙῪ 5οπι ἰορίσαὶ Ἰοκα ἀπά οι] γπρ' 
τηῖβ. ννοτά, νυ μῖοι να ἄὸ ποῖ ἀπαοιβίαπα. Καπνίας ἰ5. {πΠ6 παπιθ οὗ ἃ βδοτί 
οἵ νυῖπε ; ΟΥἉ, Ρεύμαρϑβ, οἵ υγηθ ΡΈΠΟΓΑΠΥ [Πα Πα5. θθθη Ἰοηρ' βἴογεα ἴῃ δῇ 
ΔΡΡΒοτα γε): ὈΙΌΘγα ἱπϑίϊξαϊα ᾿ Η τ. Οἁ. 3. 8. 11. 

1. 152. ἴῃ Κ.. πᾷ Ὗ'. [6 ᾿π|[14] 5.4 016 οὗ τῃς 1ἴπ6 15 νγαπίίησ, ΤΌ 15 
νατίουϑ]ν ΠΙ]οα πρ ν Ἰἢ παῖ ογ σύ. ΤῊϊ5 ἡγοῦ] τεααῖγα ἴῃ 6 ὑγΠΟ]ς Ππα το 
θῈ οοῃεϊπιδα 45 ρατί οὗ ΒάβΙ γοθοη᾽ 5 βρεθοῖ. 1 οἡ {Π6 οἴμοσ μαπᾶ νγὲ 
ἴακε Ηδγηλβ οοπ]δοίατο ὅδε τὴν θύραν ὠθεῖ, “Πετε! Πο᾽5 Ρυβῃϊηρ αἵ 
τῆς. ἄοοτ !᾽ νγε πλπβὲ αϑϑῖρπ ἴῃς ἢγβθί ΠΑ] οἵ [με πε ἴο ϑοβίαβ, γῆ. 
ΔΗΠΟΙΠΟΟ5 ἴο ΒΑ ΕΙγοΙθοη οα ἴπ6 τοοῦ {παΐ μἰβ [αΠῈῚ 15 αἰζεπιρίϊηρ 
ἃ ΠΟῸ ΤΘΔη5 Οἱ Εβοᾶρα ἴτοπὶ (6 ποῖιβα : απηά ἰῃϊ5 ββεεῖβ ἀβοϊάεα]ν 
ὈΒεζίοσ. 

Ἰ. 154. τῆΞ κατακλεῖδος. ΚΊΟΠίοτ, οη [6 δυϊποτῖν οὗ ῬΟ]]Χ, το. 22, 
ἱπίουργεῖβ [15 οἵ {π6 ΠΟΪ]6 ἀρραγϑίιβ ογ {πε [αβιεπίπρ οὗ ἴῃ ἄοοσ, 58Ὁ- 
αἰνιά θα ᾿πΐο (ῃ 6 “Βατ᾽ (μοχλός), γγΒῖοἢ νναθ ϑῃοί ἱπίο ἃ τποτγίϊοα ἴῃ 1Π6 

ἄοοτ ροβί, ἀπά {ῃς (αεογ7ε- σλαῤεα])) “ Ρἷπ᾿᾽ (βάλανος), γννῃϊο ἢ ἀγορρεά ἱπἴο 
τῆς Ῥαγ, πᾶ ῥγενεπηίθα 15 τεΐαση. ΟΡ. Τῆυο. 2. 4. ΤῈ ψογὰ βάλανος 
{Ππ5 πιβϑα βυϊ5 νΘγυ νν 61} ψἸ ἐκτρώξεται, ἀπ οαττῖεβ οη ἴΠ6 ἰάδα οὗ (8 
“τη ι56,᾽ 500. 1. 140. 

1. 157. ΔρακοντίδηΞ. ΤὴΘ 5080]. 5αγ8 πονηρὸς οὗτος, ὙΠΪΟ αα4ς5 
ποίβίηρσ ἴο οὐγ Κπον]εᾶσα ΑἹ] {Παΐ 15 σετίαϊη 15 [πα ἢ 5 ἃ ἀδίεπάδηϊ 
Αυγαἰτηρ᾽ {114]1. Βαΐ ορΡ. Χεη. Ηε]]. 2. 3. 2. 

1. 159. μοὔχρησεν, ἱ. 6. μοι ἔχρησεν 45 μοὐδόκει 50}. 1. 24. 
1. τόο. ἀποσκλῆναι τότε, “ 5Ποι1]ἃ {Πετοιροη ΠΟΥ ἀνναγ. Τί 5 

ΔΡΒατσα ἴο ἰατροῦ ἸῈ (μ6 ἴαχε δηά ἴο νυϊίε, ἢ Μείπεκο, ἀποσκλῆν᾽ 
ἄν. Νῆε τηᾶὺ σοπιρατο [μ6 οοηβίσποςίοη ν]ἢ φημὶ τελευτηθῆναι ἅπαντα 
Ηοπι. Οά. 2. 171; οἵ αἶσα γὰρ ἣν ἀπολέσθαι 10. 8. 511, 1 Δὴγ αἰ σα] ἐγ ἰ5 
{ε]ῖ ἀθουῦξ {Π6 δοτῖβὲ ἴεπβθὲ. ΤῈ ἱπῆη. ἤθῖα 15 σθα]ν ἢς οοσπαία δοοιδ. 
στ ἔχρησεν, 50 ἔχρησα πέμψαι Αεϑοῆ. Εττη. 203, απ χρήσας φόνον 
Επτ. ΕἸ. 1267, ἅτ Ῥγδοίίοα!]ν 14 Θπεϊοα] τι568. 

1. τότ. ΓΑπολλον ἀποτρόπαιε, “οα Ὀ]655 «πᾶ 5ᾳ4γεὲ τι5!} ψῆαΐ 
ἃ Ῥτεαϊοϊίοη "᾿ς 80 ἰη ἄν. 61 "Α. ἀποτ. τοῦ χασμήματος. 

1, 162. ἔκφρες. 866 οἡ 51}. ].ὄ 125. ΤῈς Μ95., ἱποϊπάϊηρ Κ. «πᾶ Υ., 
δῖνε ἔκφερε. Βαξίτηαπη νγαβ ἴῃ ἢτβί ἴο ἱπίτοάιιος ἔκφρες, ν᾽ ΒΙΟ ἰ5 πον 
ΒΈΠΟΓΑΙΠ δοςερίεςα. ες πα [ῃς ἴοιτα φρές συοίεα ὈγῪ Ηετοαϊδη δ5 
εααϊνα]επί ἴο φέρε, ἀπά 4η ᾿πῆπ. εἰσφρῆναι -- εἰσενεγκεῖν ἰπ Ἡ Εσγοἢ., (86 
Ῥασοὶρ. ἐπεισφρείς ἴπ Ἐπατ. Εταρ. (ΡΠ ΔΕ ΠΟΠῚ, ἀπά ἐσπιφράναι (πίφρημι) 
ἴῃ Ατιβίοι. Η. Α. β41. 6. Ῥσόρδθὶν {ΠῸ βἴεπηβ φρε ἀπ φερ τὰ Ἰάδπίϊοαδὶ, 
Δα φρές: φέρε: : σχές : ἔχε. Ἐτοτα {Π6 βίεπῃ φρε οοπιθβ (ἢ ῥγθβ. φρέω 
ΙΓ 115 οοιηρουπᾶβ. ὅε6 (υτί. αΚ. Ψεγρ. (Επρ. Ὑταη5].) ΡΡ. 1ο7, 128, 
298. 
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"74.525. 

1. τύ4. τὸ δίκτυον. 866 50}. 1]. 131. 
Ἰ, τόγ. πινάκιον τιμητικόν. ὅ8ε6 οπ 510.]. τού. ΤῊΪβ ΟἸΐτηαχ Ξἤουγβ 

τπαῖ ῬΒΙΠ]ΟΟΙεοπ οοπβί θυ ἢΐ5 “ἰδ Ὀ]6  ᾽ ἃ τῆοτα ἀδηρθσοιιβ ἡγε ΡΟ ΘΚ ῈΠ 
ἴπδη ἃ βιγοτάᾷ. Β4εβ]γοϊθοη 5εε5 {Παΐ 15 ἔα μου “τηθδῃβ τη ἰβομῖ 

1. 171. νουμηνία. ἘαρΊΪΑΙ τηατκεῖβ νεῖ με αἱ ἴμεβε ἀδίεβ ἢ 50 
Εα. 43 οὗτος τῇ προτέρᾳ νουμηνίᾳ ] ἐπρίατο δοῦλον. ΤῊΪϊβ νου]ᾶ 51 
ῬΒΙ]ΟΟΙΘοπ᾽ 5 ἀδβίγα ἴο 5611 Ηἰβ ἀόπῖκου, “ρΡαπηΐοσβ ἀπά 8]]. 

1. 174. καθῆκεν, [Π6 τερι]ατ ὑγοσά ἴοσ “ ἀδηρ]ηρσ᾽ τμ6 Ῥαϊζεα ΠοοΙς 
Ῥεΐοτγε {πὸ ἤβἢ, 5 ἔσπασεν [οτ “ Παυ]πρ᾽ [ῃς ἤβῃ πρ. Τὸ {μ6 ῥτόνεῖρ, 
ἃ5 βίνεπ ἴπ ΤΠ θβπη. 928 αὕτη μὲν ἡ μήρινθος οὐδὲν ἔσπασεν, ἴῃς 80} ]. 
Δαας5 ἐλέγετο δὲ ἐπὶ τῶν ἐπὶ θήρᾳ καθιέντων ἄγκιστρον μετὰ σχοίνου καὶ 
μὴ ἐπιτυχόντων ἰχθύος τινός. “ΔΥ̓Βαὶ « ρῥτείεχί μ6 ἀδηρ]εα Ῥείογε τπηδ, 
ἢονν ΟἸΠΗΪΠΡῚΥ (εἰρωνικῶς) Πα ἀἸ4 11 ΤΕ ΡῬατίοα]αι οπατδοίεγίβεϊο οὗ 
της εἴρων 15 ἴο ἀΙΒΒΕΙΊὉ]6 : ἢθ πἀπάοτβίαίοβ ἢ15 οαβα, οὐ Κθερβ βοιηδίῃϊηρ 
ἴῃ [Π6 Ῥασκρτοππά. 

1. 177. ἐξάγειν δοκῶ, “1 πὶ τηϊπ64 ἰο Ὀτίπρ Ηἴπη. οὔ. Τα {πατα 
ἰπηῇπ. 15 πϑι8] αὔίει δοκῶ ἴῃ {Π15 56Πη56, 5 'ἴπ Ερο]. 170 αὐτὴ γὰρ ὑμῶν 
ἕνεκά μοι λέξειν δοκῶ. Ἰπ Αν. 671 τΠ6 τεδαϊπρ 15. πποοσίαίη, ἐγὼ μὲν 

αὐτὴν κἂν (ἴ καὶ) φιλῆσαί μοι δοκῶ. ἘἸΞΙΑΪΕν (αα Επτ. Μεά. 1322) νου 
Δοσοτ Πρὶν ντῖϊε ἐξάξειν Πότε : Ῥπὲ ορ. Αββοῆ. ἄρ. 29 ὅταν δ᾽ ἀείδειν ἢ 
μινύρεσθαι δοκῶ. 

1. 178. παρακύψῃ. Ιπ Ῥαχ ο82; ὙΠαβη. γ07; Εςο]: 884. παρα- 
κύπτειν 15 ἀξεᾶά οἵ οπβ ΨΠὴο Ρεδρβ ουέξ οὗ ἃ ψίπάον Οἵ ἃ Πα] ορεπϑᾶ 
ἄοοτ; δπᾶ Πετὰ ἴἃ ρσόραθ]γ Ῥεαᾶτβ {με ϑαπὴθ βεῆβθ. ΤῈδ ἄοπκου ΜΠ] θῈ 
Ῥτουρμὶ ουΐ, ἀπᾶ ῬΒΙ]ΟΟΙΘΟη 0011 μανε ΠῸ ὄχοῖβα ἴῸΓ ρβερίηρ δρουῦΐ 
αἴτει Βΐτῃ. 

1. 179. κάνθων. ΤῊΪΘ ῬΤΟΡΕΙ͂Υ τηθϑηβ “ἃ Ῥδοῖκ- 55, Χεη. Ογτγ. 1ηβέ, 
γυ δύαι; Ῥαΐ, ἃ5 ἃ πηδίίοσ οὗ πβᾶρθ, 1 ββεῖὴβ ἴο βἰαπᾶ ἴο ὄνος ἃ5 ΨἹΠ τι 
“ἀοηῖκου ̓  βίαπας ἴο "α55.᾽ 80. ὅ0Π0]. ὑποκοριστικῶς ὃ ὄνος. ὙΠῸ ᾿ΠΟΪ]6 
ἼΒΟ6Π6 ἰ5 ἃ Ρᾶτοαυν οἡ {6 ββοαρε οἵ Οάγνϑβεις ἴγοση (6 οανα οὗ ῬοΪγ- 
ῬΒαπιιβ ππᾶθσ (Π6 Ρ6Ὶ]ν οὗ [86 τατα. Α'8 [ῃς γὰτὴ ῥᾷββεβ [ὩΤΟῸΡῊ {Π6 
ἄἀοοτνγαυ, Ἰαάθη τ [ἢ6 νγεῖσῃΐ οὗ [ῃ6 ἤδσο, γῆο μαηρβ ἀονγηνατγάβ, 
λασίην ὑπὸ γαστέρ᾽ ἐλυσθείς, ῬΟΙΥΡΠΕεΙηι5 Δοοοκβίβ Βΐτη, δηα 4515 ἢΐτα 1} 1 

15. ἘΠΓΟῸΡΉ ΒΟΙτον αἵ ἢἰβ τηδβίθυ᾽ 5 ΒΠπάποθ5 ἐπαΐξ μῈ νυν] κβ 50 5] ]γ. 
5ε6 Ήοῃ. Οά. 9. 447 [0]]. 

1. 180. στένεις. ΤῊΪ5 ψοτΙά, 45 δρρ δα ἴο [Π6 ἀόπκου, ἀββοσῖθεβ {Ππ6 
στππίϊηρ ἀΠ4 στοδηΐηρ οὗ 8 ονευ]θῃ ἀΠΙ1η8]. 

1. 182. ἴδωμαι. 80 ἰῃς Μ55. ϑοιὴθ εἀϊΐοτβ νου] νυτῖῖα ἴδωμεν, ΟΥ 
ἴδω. ἘΑΝ. ναὶ τουτονί, Ὀδοατ56 {Π6 τη! ]6- νοΐοθ ἔοστη5 οὗ [Π6 νεῦρ ἅτὰ 

ποΐ [οππα ἴπ σοπηΐο ἰατηθὶς {τἰπηθίεσβ [ἢ ὙΠ οσπ. 8οο ἰδέσθαι ΟΟΟΙΓΒ5 1Π 
ἀπαρδεβίϊς ἰεἰγαπηθίειβ, ἀπ ἐπιδώμεθα ἴπ ἃ ᾿γτῖοαὶ ραββαρε, ΝΡ. 280. 
Τη {πε αεβίΐοη τουτὶ τί ἦν ; “ΟΥ̓ Βαϊ τηῖσης (15 Ρὲ 3 ποίβ {πΠ6 ἸάἸοπηδίῖο 
86 οὗ (ῃς ραβί ἴβϑβε ἴῃ σπδβίίομβ, Ἔβρθοῖα!] ]ν ἀρουῦὲ (πίησβ (Παΐ 16 
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ΔΌΤΕ. ΠΙΜῈΕ5 τ64--τπ092. 

βιἀἄθην ῥτοβοηζεα ἴο {πὸ εγθ. Ορ. τίς δαίς, τίς δὲ ὅμιλος ὅδ᾽ ἔπλετο ; 
Ηοπι. Οά. Ι. 225. 

1. τ84. Οὗτις, “Νοπιαπ᾽; [8 ἔα᾽ϑε παπῖθ ὈΥ μοῦ Οαγββεῖϑ ΠῚ ΡΟ565 
ὍΡΟΙ ῬΟΪΥΡΠθται5. ΤῊΪΒ ποὺ σοΐπαρθ 15 Τρ ΠΥ δοσοηίπαϊεα ἴῃ ΚΝ. ; θὰ 
ν΄ «πὰ τηοϑὲ ΜΙ|83, αἄορξ (ῃς ἔοσπη οἵ {με ογπαγν σοι ἰ παίΐοη οὔτις. 

1. 185. ᾿Αποδρασιππίδου, “{πε τηδη οἵ Τίμαρα, βοὴ οἵ ΕἾςΖ- τυ πανγαν. 
ΤῊΪ5 νγαβ σουητλ ΠΥ τυτ (θη ἀπὸ Δρασιππίδου, θὰϊ [Π6 5010]. τϑιηϊη 5 τι 
τῃαΐ (ἢ παπὶο 15 ἀοτινεα ἀπὸ τοῦ ἀποδρᾶσαι. 

1. 186. Οὗτις. . οὔ τι χαιρήσων. ΤΠ ᾿ϊπρ]ς6 15 {ΑἸ ΠΥ Καρὲ ἀρ 
Ποτο ἀ5 ἰη Οἄ, 9. 4οϑ, ὅζο. “Νοπῖδῃ, ΠῸ παπποῦ οὗ σοοά 5Πα]ϊ {ποῖ βοΐ 
τπετείτομι." χαιρήσων γε σύ ἰ5 (πε τεδάϊπρ οἵ Κὶ., ψἘΠῸ Ν΄. ρῖνεβ 
χαιρήσων γε σὺ ἔδει, «πα {π6 νυ]ρ., γ᾽ ἔσει. ἘοΥ {Π6 ῥζγθβ. ρατίοῖρ. οὗ 
χαίρω ἴπ ἴΠ8 5Ξεπη86 οἵ “τ ἱπιραηϊγ,᾿ “ἴο γοῦγ αἀναηίαρο,᾽ ΟΡ. ϑΟΡῃ. 
Ο. Κ. 363, ἄς. Βαξ {Π6 πβὲ οὗ (ῃ6 Πιξασγα ρασγίϊοῖ ρ]α 15 βίταησθ. ἈΠΟΒίεγ 
σου] τυτῖϊε Οὖτις ; μὰ τὸν Δί᾽, κιτ.λ. 

1. τ8γ. ὕφελκε, (αἀἀτεββεα ἴο ἃ 5ανεὺΡ “ ΡῈ] Ηἷτα ἴτοτη ππάργ! ἡ ὍΤΠε 
ποχί νγοτβ, νυ] ἢ τοίεσ τὸ ῬΒΙ]ΟοΙεοπ, τὸ ποῖ ἃ ἡποβίϊομ, θαΐ ταί μου δῃ 
Θχοϊατηδίϊομ, “ΟἿ, [6 βοοιπᾶγεὶ, ἴο {πη μετα ἢ μᾶ5 οστερὲ "᾿ 80 
ὦ θεῶν μαντεύματα, ἵν᾽ ἐστέ ϑόρΡῇ. Ο. ΚΕ. 947. 

1. 189. κλητῆρος πωλίῳ, “1ῃς6 ἴο4] οὗ ἃ 5: ΠΊΤΊΟΠΟΙ ̓  (ΟΓ ἦ ΒΟΙΏΡΠΟΌΤ ἢ. 
ΤῊΪ5 ἜΧΡΓΈββί ἢ ΤΠ ΡΟΙΠΑΡ5 ὈῈ ΠΊΘΓΕΙΥ ρΡαΐ παρὰ προσδοκίαν, Ὀὰ ΟΡ ΘΓ5 
566 Π5 ἴο 6 τὶρῃϊ ἴῃ βιισρεβίίηρσ {Παΐὶ κλητήρ (ἴτοτν καλέων) τηδὺ πανθ Ὀθεῃ 
ἃ οαπί ΠΆΙῺΘ ἴῸΓ ἃ ἀοηΚΟΥ ἴτοπι 115 Ἰουα Ὀγαγίηρ. 866 οἡ ἰπᾷ, 1. 1310, 
γγΠοτα οἡ {πὸ ννοτάβ κλητῆρί τ᾽ ἐς ἀχυρῶνας ἀποδεδρακότι Π 5.Π0]. ἡποίεβ 
18. Ῥτονεὶ ὄνος ἐς ἀχυρῶνας ἀπέδρα, " Ξοα ΠΊΡοΙ5 ΟΥ̓ ἴο {Π6 Ῥγαπ.᾿ ὍΤΠΪβ 
Ἰοοκβ δ5 1 Πθτο ννὰβ βοιηδ ασοορίβα οοπποχίοη θεΐνγθοη κλητήρ 8π4 ὄνος. 

1. 191. περὶ ὄνου σκιᾶς. Τῆε οτίρίη οἵ {πἰ5 Ῥῆτγαβθ, νυν Ἀῖ ἢ. ἱπηρΡ]165 
βοτηθί ϊησ ἀΡΒΟ ἴα] ἡνοσ Π] 655 Δ Πα πητθα], 15 βαϊά Ὀγ 1Π6 50}0]. ἴο ΒΕ 
16 βἴογυ οἵ ἃ τῆδη ψῈΟ Πϊγεα ἃπ α885 ἴο σασγν ΠΪ5 σοοάβ, δῃα νγῆ0 νγὰβ 
Τοὰπηά θν {Π6 οὐγπεῖ 5με]ξοσίπρ' ΠΙτη56} ἔγοτα {ΠπῸ διιη ἴῃ {Π6 8455}5 Βῃδάουν. 
Το {μϊ5 [Π6 οννπεσ οδ]θοίθα ; ἴογ μα μαᾶ ποῖ 1εῖ ουὔΐ {πΠ8Ὸ 5ῃδάᾶον δἃ5 νγῈ]}]} 
45 ἴΠ8 85, απᾶ (ῃῆς τηδῃ τγαϑ σείζἰηρ' τῆοτα {παπ μῈ μαᾶ ραϊὰ ἴοσ. ΤῈθ 
οα56 νγὰβ ἴακθη ἱπίο οουτί, απᾶ [ῃ6 ἰθρα]ὶ ροϊηξ οἵ {πΠ6 οὐγπούβῆὶρ οὗ {πῸ 

Βῃδαον ννα5 (αν ἀτρτιθά. 
Ϊ. 192. πόρρω τέχνηΞ. ΤΠΕ ὅ.}0]. ἱπίεγρτγείβ {Π6 1ἰπθ οὐκ ἀπὸ τέχνης 

τινὸς πονηρὸς εἶ, οὐδ᾽ ἀπὸ μελέτης, ἀλλὰ φύσει. Τὶ 15 ποτα παίατγαϊὶ ἴο 
ΤΟΠΩΘΙ “(Ἀγ δἀναπορθά ἴῃ 51.111; δ5 νὰ τηϊρῃΐ βὰν “ἃ ραϑβί ρταπα-πγαβίευ ἴπ 
Κπανεγυ. Ορ. ΡΙαΐ. Αροὶ. 38 ε ὁρᾶτε γὰρ δὴ τὴν ἡλικίαν ὅτι πόρρω ἤδη 
ἔστι τοῦ βιοῦ : Ἑπιηγά. 294 ε οὕτω πόρρω σοφίας ἥκει. ΒΥ παράβολος, 
ἢ Τηθδῃ5 “τε ΚΙ] 6 55,᾿ “ γεηίασθβοσης ᾿; 50 παραβαλλόμενος ψυχήν Ηοπι. 1]. 
Ὁ: 222. 

1. 193. ἐγὼ πονηρός; ἼΠοβ6 τοι αι οὐ ΡΠ] ΟοΙθοη ἀτὸ ἘχοθθαἸησ]ΥῪ 
ΟΌβοῦγθ. ΤῊ ΟΡΒΟΌΓΓΥ τηὰὺ σομηθ ἴτομὶ {μεῖὶσ ἱηίτίπβῖο βαρ 1 γ, οΥ 

15 



"Χ7͵ά.5}5. 

ἔγοτὰ ΟἿ Ἰρπόσγδηος οἵ Ἐπ οι] Υἱηρ' Δ]]πιδίοη. ΤΕ βθεπηβ ἃ5 ἵν 6 τ] Π]}ν 
τη Ἰβἰ πίεγργθίβ (ῃ6 βρὶπεὶ πονηρός, ἀπ ιι565 ἴξ ἴῃ [ἢ6 βθῆβε οὗ “βαᾶ,᾽ δ5 
ΔΡΡΙΙΕα ἴο ἰαἰπίβα πηραΐ -  γοιὰ (Ἀπ τῖθ “Ῥαά᾽" πον : Ὀγ-ἀπᾶ-Ῥγ γοῦ 
0111 Ππά Πονν ““νεΓΥ πίος 1 δπὶ, ἡ Ώδη γοιι δαΐ [Π6 Ῥδιποῦ οἵ ἃ ρτίπηθ οἱά 
)αάρε.᾽ ΤῈΘ 5080]. στανεῖν βϑαγβ {μαΐ [Π6 ἤδββϑῇ οὔ 1ῃ6 485 νγὰ5 γεοϊζοπθά 
45 ἃ ἀαϊηϊγ θγ (ῃς Αἰμεπίαμῃβ. ΤῊϊβ βθϑῖηβ. νεσυ ἀοιρίπι]!. Τη Αἰμεπ. 
302 4, [πΠ6 ὑπογάστριον οὗἩ [Π6 ἵππηγ ἴ5 αἸ] πε ἴο 45 α ἀε]ίοδου, απα 
θύννου ὑπογάστριον ἰ5 ιοίεα ἔτομι {Π6 Λήμνιαι οἵ Ατἰδίορῃαπεβ. Βαΐ 1 
15 Τασίῃοσ βίαϊθα {παΐ ννῈ116 πα οἴζεῃ βρεακβ οὗ ἐχθύων ὑπογάστριον, γεῖ 
ἴξ 15. ἃ Τὰτ8 Ἔχρσεββίοῃ δ5 Δρρ] 6 ἴο οταϊπατυ δηΐτηα]5, σπανίως (λέγουσι) 
ἐπὶ χοίρων καὶ τῶν ἄλλων ζῴων. Ἡετα, πο ἀουρί, ὑπογάστριον Δ]1π465 
ἴο {π6 Ῥοβί(ἴοη οἵ ῬΒΙ]ΟΟΙ οι “ἀπάεγ [Π6 Ῥ6]]γ οὗἹὨ {μ6 ἀοηϊκου : Ραξ Πονν 
ΒΑΘ γοΙθοη ἰβ ἴο Πᾶνα ἃ ἰγεαΐ ἴῃ δαϊΐηρ “Ῥδίποη οὗ ρῥτίπιε οἱά Ἰπᾶρσϑ᾽--- 
ΠΟΡΟΩ͂ν οαπ [6]]1. Ῥτγορδθὶν ῬΒΊ]ΟΟΙθοη τηθαπί ποιῃϊηρ τότε ΒΥ {Πϊ5 
ΠΟΠΒΘΗ56 [Π8Π {Πα 1[ Ϊβ βοὴ σγοι]ά Ἰεΐ ἢϊπη μανε 15 αν, 1 σου] ΡῈ 
ἴο ΘΥ̓́ΘΓΥ ΟΠΕ᾽5 δΔἀναπίαρε. 

1. τ9ο9. ὦθει σύ, “γοιι, 5ἴττα ἢ, Ρ1]16 ΠΡ Ρ]απίν οὗ γοπάᾶδγ βίοποϑ ἀραϊηβί 
{με ἀοοτ᾽ : δἀδτεςββά ἴο ἃ 5ἴανε. 

1. 201. τῇ δοκῷ προσθείς. ΤΊ] δοκός 15 ΔΡρασθβῃιν ἃ θαυ ὶ]ς οὗἉ {πὰ θ τ 
ῬΓΕΡΑτ͵θά οσ {πΠ15 Ῥασηοδᾶθ. 8 τῇδυ 5ΈΡΡΟΞΒΘ ἴΐ ἴο ΡῈ βεΐ δϑἰαπί ἀραϊηβέ 
1πΠ6 ἄοοῦ ὙΠΟ ορεποά ουϊινατάς, πα [Π6 στθαΐ βίοπε τηοτίασ (ὅλμοςν 15 
ΤΟΙ]Θα ΠΡ ἀραϊπβί {Π6 ἐπα οὗ ἴπ6 Ῥδιὶκ Πόσα 1ξ τοιοῃα5 ἴῃς στουπά, ἴο 
Ῥτενεπί 115 51Π14]1ηρ ἀναγ. ὍὙΠ6 σοπϑβίγποιοη 15 βου ῃαΐ ᾿ηνοϊνεά, ἀπά 
{86 5. Πο]. βαγϑ κατὰ φύσιν δὲ ἦν μᾶλλον εἰπεῖν, καὶ τὴν δοκὸν προσθείς, 
ΒΊΟΝ ΤΟΡτεα βιβρεοίβ τηαν ΡῈ {με τὶρῃΐ τοαάϊπρ. Βιπιποῖ οοπ]θοίατεά 
τὴν δοκὸν πρόσθες ἸΏ ἃ [11] Ξἴορ αἴζεγ μέγαν, ν»ῃ]Οἢ στοεδίϊνυ β᾽ πη ρ 1165 
[Π6 οοπβίσιοίίοη, δ ηα σῖγα δἀδάϊτοπα] ἴοτοθ ἴο {πΠ6 ϑισοδθάϊηρ ὑγοσαβ 
προσκύλιέ γ᾽, “ἄο Ἰοοῖς 5Πατρ δπά τῸὺ]] 1 ἀρ! Οορεῖ, Ὗ'. 1,.ὄ 152 
ΡῬτοροβθᾶ ἴο γϑαά προσκύλισον (οΥ προσκυλῖσον ([) Μεϊηεκο), Βαξ ορ. ὥθει 
Δη6 ἔμβαλλε. 

1. ζού. ὀροφίας, “« τοοίδίετ,᾽ ἴ5 ἐη6 πᾶτηθ οἵ ἃ ρατγίϊσα]ασ Κἰπα οὗ 5πακε 
ὙΒΙΟΗ Παππίεβα {Π6 ταΐίοτβ οὗ Ποιιβαβ. 

1, 209. σοῦ, σοῦ, “5100! 5Π00 ᾽ ἃ ποῖΐδε τηδάδβ ἴο βοᾶσε ὈΙγᾶβ ἀὐνᾶὺ: 
πάλιν, “Ῥδοὶς ἀραϊη ἱπίο ἰῃς Ποιιβθ. 

1. 210. τηρεῖν Σκιώνην. ὅε6 Τῆι. 4. 120-122. [Ι͂π [6 γϑασ Ῥείοτε 
1ῃ6 Ρεογίοτιημδηοα οἵ {π6 “δ αβρβ, ϑοίοπε, ἃ ἴογπ οὴἡ ἴῃς ρεπίηϑβιϊα οὗ 
ῬΆ]1επθ, μα τονο]θα ἔτομη {πῸ6ὶ Αἰμοηΐδηβ, ἀπ δϑροπβϑᾶ [Π6 οαιβα οὗ 
Βταβίάαβι Αἱ {π6 ἄδίβε οἵ [πε " δ αβϑρϑ, 1 νγὰβ Ῥεΐπρ' οἱοβεὶγ Ῥεβιεσϑά 
ῬΥ ἂὴ Αἰμεπίαη ἔοτοθ ΔΙ κρεῖττον. .. ἀντί [οΥ [Π6 τῆοτα τιϑι8] 
κρεῖττον... ἤ, ΟΡ. ὅορῃ. Τσαςοῃ. 577 ὥστε μήτιν᾽ εἰσιδὼν [ στέρξει γυναῖκα 
κεῖνος ἀντὶ σοῦ πλέον. 

1. 213. τί οὐκ ἀπεκοιμήθημεν. ἘῸΓ {Πῖ5 τιδεὲ οὗ [Π6 δοτὶβέ ἌἽρ. τί.....ὄ 
οὐ... ξυνωμόσαμεν ; Τιγοῖϑί. 181; τί δῆτ᾽ ἐγὼ οὐχὶ τοῦδε τοῦ φόβου σ᾽ 

τό 



ΔΌΤΕ. ΖΙΔΜΕδ 199--225. 

ἄναξ... ἐξελυσάμην ; ϑορῃ. Ο. Κ. τοοῦ: τί οὖν οὐκ αὐτὸς ἀπεκρίνω 
σαυτῷ; ῬΙαί. ῬΆΪΠΟΌ. 54. Ὁ. Ὑταηβ). “ΝΥ ἀοη να ἴακα 7ι5ὶ ---Ἰαϑὶ 
ἃ δῖ οἵα παρ τ᾽ Ἐοτ ἀποκοιμᾶσθαι ἴῃ ἴῃ 56η56 οὗἉ ἀτορρίπρ' οἵ ἴο 5166} ορΡ. 
ΗΔι. 8. γ6 οἱ μὲν δὴ ταῦτα τῆς νυκτὸς οὐδὲν ἀποκοιμηθέντες παραρτέοντο. 

Ἰ. χιύ, ὄρθρος βαθύς, “νεγν ΘαΥν ἄανγη,᾿ τε γι0χ αὐΐίέ γ16ς ἐαηι7ι ογία 
εἴἶες Ον. Απα. 1. 5. 6. ΟΡ. ΡΙαϊ. Ῥτοίαρ. 310 ἃ τῆς παρελθούσης νυκτὸς 
ταυτησὶ ἔτι βαθέος ὄρθρου, (τῖϊο 43 α ΣΏ. τί τηνικάδε ἀφῖξαι, ὦ ἹΚρίτων ; 
ἢ οὐ πρῳ ἔτι ἐστίν; ΚΡΙΤ. πάνυ μὲν οὖν. ΣΩ. πηνίκα μάλιστα; ΚΡΙΤ. 
ὄρθρος βαθύς. 

Ἰ. 218, ἀπὸ μέσων νυκτῶν, ον. ἀφ᾽ ἑσπέρας 500. 1. τΙοο. ΕῸΓ [Π6 τι5ὲ 
οὔ τλς ΡΙαταὶ, τοργοβοπίϊησ [Π6 αἰν βίοῃϑ ΟΥ νυ αἴομθβ οὗ {πε πίρῃϊΐ, ορ. πόρρω 

τῶν νυκτῶν ῬΙαΐ. ϑγπηρ. 217 ἃ ; μέσαι νύκτες 14. Ἰὰ6Ρ. 621 ". 
1. 210. μινυρίζοντες, “υμητηΐηρσ.᾽ ὙΠΕῈ οἰβίοπι οἵ 50 {ΠΥ βϑιηρίηρ ἴῃ 

ὉΠοτιβ τγᾶθ Θβρθοῖα!]ν ἵπ νόρτιθ ὙΠ οοπηίτυ-[0}}ς αἱ Αἴμθηβθ. 50 
Ῥτγαχαρσοτα (Εσςο]. 277) ἀἰϊτθοῖβ {Π6 ὑγοπιθῃ, γη0 ἅγα ἴο ρ885 {πϑιηβεῖνο5 
Οἵ α5 πιϑῃ, ἴο γα] αἰοηρ ἄδουσαι μέλος [ πρεσβυτικόν τι, τὸν τρόπον 
μιμούμεναι | τὸν τῶν ἀγροίκων. 

Ἰ. 220. ἀρχαιομελησιδωνοφρυνιχήρατα, ἱ. 6. “ΟΒαττηϊηρ οἹά ἴππ65 
ἔτοτα ἴῃς Ῥῃοδηΐββθαθ οὐ ῬΗγυπίομυβ. ΕῸτ οἴμοτ ]]πβῖοπβ ἴῃ 1815 Ρ]αῪ ἴο 
ῬὨγυπίομιβ, 566 ἰηΐ, 1. 269, ἀμ ποῖδθβ οὴ 1470 [01]. “λγγριζελις, βοὰὶ οἵ 
ῬοΟΙΥΡΒγαάσμομ, νγα5 ἃ ἔδτηοιιβ ἰσασῖο ροοῖ ΨΠηοῸ σαϊηθα 15 ἢΠτϑί νἱοΐογυ 
Β.Ο. 511. ἴῃ ἢἰβ ψοσκβ {πΠῸ Ἰγτίς εἰθπηθηΐ ρυεαοιηϊπαΐθα οὐοῦ {πε 
ἀτατηαῖίο ὅ8ὅε6 Αν. 747 ὡσπερεὶ μέλιττα [ Φρύνιχος ἀμβροσίων μελέων 
ἀπεβόσκετο καρπόν, ἀεὶ φέρων γλυκεῖαν ᾧδάν, ἼΠοΘπι. 164. Φρύνιχος, 
τοῦτον γὰρ οὖν ἀκήκοας, ] αὐτός τε καλὸς ἣν, καὶ καλῶς ἠμπίσχετο, | διὰ 
τοῦτ᾽ ἄρ᾽ αὐτοῦ καὶ κάλ᾽ ἣν τὰ δράματα. ΔΑΕϑοΆν 5, ἴῃ ἤδη. 1200, 4065 ποῖ 
ννΐβῃ ἴο θὲ ἀείεθοϊθα ἴῃ ἀρρτορτίαείηρ Πἷ5. σι θ]εοίβ, τὸν αὐτὸν Φρυνίχῳ 
λειμῶνα Μουσᾶν.... δρέπων. ΤῊ εἸοετηεηί--- σιδωνο---ἰη (Π6 σοπιροππὰ 
ννοτα (5... τοίετϑ ἴο {πῸὸ ρίαν οἵ (8 Ῥῃοθηΐββαθ, Ἐεχ! δἰ ἴῃ Β. Ὁ. 476, 
ἴπ πο ῬΕτυπίομτι5 σοἸὈγαϊθα {ῃ6 Ἐχρ]οϊίβ οἵ 16 Αἰμθηΐδῃβ ἴῃ {Π6 
Ῥεγβίαῃ νγασ. ὍὙΠδ οἤοττϑ ἴπ (ῃ6 ᾿ἷαν οοποίβίθα ἴῃ ρατὶ οἵ Ῥῃοδπϊοΐδῃ 
νοι ἴγοτη «5 ζαΐογι, ἀπ οἰ μοσ οἰτίε5 ἰπ {Π6 πεῖρη θοιτῃοοά. ὙΠΕΥ τὲ 
ἰηἰτοάποοα Βονν αι ]Πησ [Π6 ἐαία οἵ {Πεὶτ Ταἴ Ποῖ ἀπα Ῥγοίμγεμ, ὙΠῸ [6}] ἴῃ 
[πε βεα-ῆρῃι. Ὅῇῃδ βεοοπα οἸθπηθπὶ πῃ {Π6 ϑγοσα 5 ναυιοιϑ]ν νυγι{{6η--- 
μελι---οοπηδοίοα τ ἢ “ποπον᾽ ; 566 βιιρ. ὡσπερεὶ μέλιττα, οτ---μελη--- 

ςοπηροίρα ἢ μέλος, μέλη, 45 φίνεη ἴῃ ΨΝ. δηᾷ νιὶσ. ὙΠ6 5.80]. 
Ρτεΐειτοα ἢ ς ἔουπηθσ, ἱπιεγργειίπσ [Π6 ννοτά 45 παρὰ τὸ μέλι, ὅπερ ἐστὶν 
ἡδύ, καὶ τὴν Σιδῶνα καὶ τὸν Φρύνιχον καὶ τὰ ἐρατὰ ἔμιξεν, πὶ Πἰδ σΈΠΕΓΑΙ 
ΒΌΓΤΩΤΊΔΤΥ ἰβ ἱποοπϑίβίθπι ἢ (Πϊ5, οἷον ἀρχαῖα μέλη Φρυνίχου ἐρατὰ καὶ 
ἡδέα, δες. 

1. 225. τῆς ὀσφύος. ΤῊδ τηετηρεῖβ οὗ ἴΠ6 ΟΠοστβ ἀτα δαυἱρρεα Μ 1 ἢ 
ἃ Ἰοῃρ ππονθαῦὶα βιΐπσ. Ηδρτε ὀσφύς 15 οαπίναϊεης ἴο ὄρρος, ἴῃ6. ὁ» 
σας 7,1) ΟΥ ἐπα οὗ [88 βρίηβ. 
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ΚΑ... 

1. 227. βάλλουσιν, τερεαϊοα ὙΠ Ἰητοπέϊοπαὶ τείδσεηοα ἴο βαλλήσομεν 
5ΒῈΡ. 1. 222. Ιη φέψαλοι, “ 5Ξρατκβ, νγαὲ παν « ψοτὰ {παΐ ἀδβοσῖθεβ {πΠ6 
ΤΑΡΙ4, ἀατγίίηρσ, δοίΐοη οἵ νγαβρϑ, ποῖ ψιμουῦΐ Δ]]πϑίοη ἴο {π6 θυτηΐηρ 
Ῥτίοὶς οἵ {πεῖν βἐϊπσ. Ορ. ΑΒ. 668 οἷον ἐξ ἀνθράκων πρινίνων φέψαλος 
ἀνήλατο. 

1. 228. ἐὰν ἐγώ. Τϊπά. τἱρ] Εν τοϑίοτεϑ [Π15, [Π6 τραάίησ οὗ Κ. απ Υ., 
ἰπβίθδα οἵ ἐάν περ ἔγώ, νι]ρ. 80. ἐὰν ἀπειλῇ ἰηἴ, 1. 1221, ἀπα ποί ἐάν γ᾽. 
ΟΡ. ἐὰν ἁλῷς, ΡΙπ. 481. 

1.231. ἱμὰς κύνειος. ῬΙΟΡΔΌΪΥ “4 ἀορ᾽5 [685},᾿ δ5 ἴῃ Χεη. 46 Ν επαί. 
6. 1, ὙΠΕΙΘ νδυίοτιβ δυίϊο] 65. ἴῸΓ {πὸ εαυϊριηεπί οἵ βρογίϊπρ ἄορβϑ δῖὰ 
δπιπησσαίθα ; κυνῶν κόσμος δέραια, ἱμάντες, στελμονίαι. ΟἸΠΕῖ5 ἱπίεγρτεί 
τς ἐχργεββίομ οὔ “ἃ βίταρ οἱ ἀορβκίη, οὐ “ἃ ἄορ- ὶρ.’ Αηγ μον [Π68 
ΘΈΠΕΓΑΙ ἰά6α 15 (Παΐ οἵἉ “ ΤοπρΉπαββ., 

1. 232. Κονθυλεῦ... Φλυεύς. (ΟὐΟπίῃγ]ε ἀπ ῬΏΪγε γεσα Αἰῖς 
ἀξ π165. 

1. 235. πάρεσθ᾽, ἰ.6. πάρεστι. 80 5080]. ὅ ἐστιν ὑπόλοιπον ἡμῶν" οἷον 
τὸ λοιπὸν καὶ τὸ λείψανον τοῦ συστήματος ἡμῶν πάρεστι. ΤἼδς οχοϊα- 
τηδίϊοη οἵ αἰβίγεββ ν]οἢ εη45. [Π6 1ἰπ6 15. ἃ Ἰαπηθηΐ ΟΥ̓́Τ ἰΠ6 “ῬΟΟΥ 
τοι δὶ η 5 οὗ ἃ ΟΠ66 5[Π͵ᾺῪ ΘΟΙΏΡΔΗΥ. 

1. 226. Βυζαντίῳ. ΒγΖαηίϊιπη Παα οἰἀθᾶ τῆ ἰῃ6 ἸΤομίδηβ ἴῃ {Πεὶγ 
τονοῖὲ (ΗΔ. 5. 102}; Ραΐ, οἡ {π6 ατγῖναὶ οἵ (6 Ῥποεπιοίδη ἢδεί, {Π6 

1 ΠΑ ὈΙαηΐ5 νι πουτ ὄνεη οἴει ηρ᾽ ΔΠΥ τοβϑἰβίαηοο δα ἴο Μεβεμρτια (Ηαι. 
6. 33). Αἴ {π6 Ῥαί6 οἵ Ῥ]αίαβα Ῥαιβαηῃΐα ᾿σγεϑίθα ἰὑ !τοῖὰ {Π6 

ελεὸς (ΠΈΣ τ..02)). 
.. 230. ἥψομεν, ᾿τηρετῇ. ἔτοτη ἕψω. ΤῊΪ5 15 {π6 τὶρῃί τϑαάϊηρ ἴτοπι Κ.» 

ἰηβίεδα οἵ ἥψαμεν, Ν. ἀπὰ νυν. ; ΙὉΓ 16 1ϑὲ δου. τοτὶ ἕψω, “ ΒΟΙ],᾿ 15 
ἥψησα, δι. 1. 119. ΤΙἰ την Ρ6 ἀϊβῆσυ]ς ἰο ἀρρτεοϊαίς {μΠ6 δανεπίατεβ οὗ 
{Πε86 γουηρ ΠΠΘη ΟἹ ῬΆΓΓΙΒΟη ἀπ. ὙΠΕΓΕ 15 ποίμ!πρ νΘΓῪ Παγοῖς ἴῃ 
“βἔεδλιηρ (Π6 τγοοάθῃ Κηθδαϊηρ- ΓΟ ΡῊ Οὗ ἃ ῬακΙίηρ-γοιηδη, ἀηα {Π6ῃ 
ΒΡ πρ 1 πΡ ἱπῖο ἤσενγοοα ἴο οοοΪς βοπηθ ΡΙΤΉ ΡΟ 6]. ΒΒαΐ 1 15 ἃ {ππι6 
τοῦοἢ οὗ Παπηδῃ παΐαγα τυ ΠΙΟἢ τη καε5 {Π6586 οἱ ππεη, μα] 1π {Πεὶγ ἀοΐαρο, 
Ἰοοῖκς Ῥδοῖκ οἢ 811} {π656 Ῥσάπκϑ ΨΊ [Οηα Δαπηϊτγδίίοη, 

1. 240. ἔσται Λάχητι νυνί. ΤΠδ 50Π0]. ννοι!α δἀά ἢ δίκη ἢ τιμωρία ἢ 
τοιοῦτόν τι. Βαΐ ρτορδῦ]ν {πὸ [οΥπὶ οὗ Ἔχ ρσεββίοη 15 ΘΟ] αὶ, τηθαπίησ 
ἼΔΟμε5. Μ}}1 ΡῈ ἰπ ἴον ἴξ το- αν" Ζαελες μα Ῥεαπ βεπί 85 Ἰοἰηΐ- 
ΠΟΙΏΤΠΔΠΙ͂ΘΓ νἱτἢ ΟΠατοθαάδς οἵ [Πς6 ἤτϑε ΘΟ ]ΠΙαἢ Ἔχρεαϊτοη πὶ Β.6. 427 
(ΤΠας. 3. 86). Τη [ἢς [ο]]οννίηρ γεασ ΠῈ νγὰ8 5 ρεσβεαβα Ργ Ῥυίποάοχιϑ, 
ΔΠΩ τϑοϑ]]θα ἴο ἀΠϑινεσ ἃ οματρα οἱ ρεου]δίίοη ἴῃ 15 οοτητηδπά, Ὀγουρῃς 

αραϊηβί Ὠΐπη ὈΥ ΟἸεοη. 80 8.80]. εἰκὸς μετακληθῆναι αὐτὸν ἐπὶ τὴν 
κρίσιν ἧς νῦν ὃ κωμικὸς μνημονεύει. ΤῊΪ5 ἰάεα οἵ ρΡεου]αίίοη 15 Ῥγουρῃς 
ουΐ ἴῃ 1Π6 νγοτάβ σίμβλον χρημάτων ἴῃ {Π6 πεχί 11π6. ΤἼΕ δοουβαίίοῃ 
Ἔν ἀθπαγ μαα 1 {16 οΥ πὸ εἴεοϊ, αβ [ῃ6. ροβιζ[ἴοῃ οἵ Το μο5 ἰπ Αἰμθηθ 
ννὰ5 ποῖ αἤξοίεα Ὀγ ἴΐ (Τμπο. 4. 118). 16 γγαβ᾽ ρσεϑδεηΐ αἱ [πῃ6 θές οἵ 
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ΔΌΤΕ. ὨΙΔΛΕΘΒ 227-251. 

ΤΟΙ πὶ ἴῃ Β.Ο, 424 (Ρ]αΐ, ΠΤ ομο5. 181). ΕῸΓ δη βἰαθοσγαίθ Ῥυσ]θβαπα οἵ 
815 {{|8] 566 ἰπῇ, 805 [0]]. 

1. 242. Κλέων ὃ κηδεμών. ΟἸδοη νγὰβ τεραγάρα δ5 ἴπ6 Κιὶπά {τὶθπά 
ἀπα Ραίτγοῃ οἵ (ῃς αἰοαβίβ, ἰοῦ πανίηρ βθοισθα {Πϑτὰ {Π6 [το 6- ΟΡ ]-ἴδε [οσ 
αἰϊθπάασπος αἵ οουτγί. (ϑεθ ἠρμέγοανοίίογε ᾿ἰϊ. 8. 7.) ἐν ὥρᾳ, “ἷπ σοοά 
{ἰπηθ. 

Ἰ.. 243. ἡμερῶν ὀργὴν τριῶν. 8:6 Ἐπ. 1τογο ἐγὼ ποριῶ (μισθὸν) καὶ 
τοῦτον ἡμερῶν τριῶν. ΤῊΪΒ 15. ἃ Ρατοάν οἡ {Π6 ταὶ] ταγυ ογάθγϑ ΒΟ ἢ 
τοααϊγοα βο] ἴθ ργοοθεάϊηρ οα δοίΐνε βοσνίοθ ἴο ΒΌΊΡΡΙΥ {μϑτάβαὶνο ν ἢ 
“ΤΑΓΙΟΩ5. [ῸΓ ἴἢτθα ἄαγο, σιτί ἡμερῶν τριῶν Αςἢ. 1907. Ῥαχ 312. Ἠετα 

τῆς βἴοτγε ἰβ ἴο ΡῈ ποῖ α “βίοοκ οἵ ργονίβίοῃβ, Βαξ οἵ " νϊοϊοιιβ. σαί, 
[Π8 γϑῖν αν οὗ νυ ΒΙοἢ ἃ ἀϊοαβὲ ουραΐ ἰο αἰνοβὶ Εἰτηβεὶῇ:; οὔτε γὰρ τὴν 
ὀργὴν οὔτε τὴν ἔχθραν οὔτ᾽ οὐδὲν ἄλλο τῶν τοιούτων τὸν καλὸν κἀγαθὸν 
πολίτην δεῖ τοὺς ὑπὲρ τῶν κοινῶν εἰσεληλυθότας δικαστὰς ἀξιοῦν αὑτῷ 

βεβαιοῦν 1Ἰ)ετη. 318. 10. 

1. 244. κολωμένους, {π|. ῬατίοἱρΡ. οἵ κολάζομαι, 45 ἴῃ χὥώπως κολᾷ τὸν 
ἄνδρα Ἐπ. 456. 

1. 247. λίθος. ΤῊΪ5 15 {Π6 τεδάϊηρ οἵ Ν'., λαθών οἵ ΝἈ. «πᾶ νυ]ρ. 
ἸἈαἰβῖρ δοςερίβ ἴῃ 6 σοιηρσοσηῖϊβα λίθων. ΤΊ 15 ΤῊ ΟΠ τηοτα ἴῃ Κεαρίηρσ 
ἢ {Π6 Ρεέϊν αηχίθίϊθβ οὔ (Π6 ΟΠ οσιβ ἴο ταργοβεηΐ {ΠῸ6Πὶ ἃ5 οἡ ῃ6 Ἰοοκ 

οὐ [ῸΓ “βίοπεβ ̓  ἴῃ {πῸ Ῥαίῃ, ταῖ μεσ {παπ ἔοσ βοῖηβ βιδάβθῃ αἰΐδοκ. 1}ὴη 
1ῃ6 ποχί 1π65 {ΠΥ τὸ τηδίη]ν ᾿πίθγεβίθα ἴῃ {Π6 βίαϊα οἵ {π6 τοδάϑ. 

1. 248. ΠΑΙ͂Σ (ο᾽ ΠΑΙΔΕΣ). ὍὙΠαβα “Ῥουϑ5, ῃδίμοσ {ΠῸῪ πυπηθεγααᾶ 
3, 4, 6, ΟΥ̓ ΤΊΟΓΘ, πιαϑὶ ΒΕ ἀθϑου θεα δ5 ἃ παραχορήγημα, {πὸ {Π6 ομΙ]άτει οὗ 

Τιγυράειιβ, Ραχ 114; οὐ {86 ἴτορϑ ἴῃ {πε " Ἀδηδθ, ὑγΠοσα {πΠ6 ΟΠ ΟΓῸΒ ῬΓΟΡΕΓ 
σομηβίϑίβ οἵ Μυβίαβδ. Ηδγα {πε τηείσο σμδηρσοϑ ἔτοῦ {Π6 ΟΥΙΠΑΤΥ ἸαΤὈ]ς 
ἰδίγασηείεσ ἴο ἃ γεῖβε οα]]Ἱδὰ Ὀγ Περπαββίίοη τεσσαρεσκαιδεκασύλλαβον 
Εὐριπίδειον. Τί 15 Δη “ ἀϑγπαιίείθ ̓  οὐ "“Ἄ15] οἰ πίε ᾿ νεῖβε, [πΠ6 ἢχϑί μα]ῇ οἵ 

1Π6 1ἰπθ (" ἰαπηρῖς αἰτηείεσ δοαϊαϊθοίίο ἢ Πμανίηρ πὸ τηθίσίοαὶ σοηποχίοῃ 
ἢ [6 Ἰαϊίοσ (᾿ἱτοομαῖο αἰπιθίεγ Ῥγδοῃυοαία]θοίῖο,", οὐ ἡ ἸΓΠΎ ΡΠ 4}1ς ἢ). 
σΡ. Ἐΐοσ. Οὐ. 1:ἕ 4, ἘΡοᾶ. 1σ. 13, Ατὶϑί. ΝῸΡ. 1213, Ῥὰχ 039, δα ἘΟΙ͂, 
280. ΤῊΘ νατίοιιβ τεδϊπρϑ ἴῃ {πῸ τοχί οὗ {Π15 ραββαρα 5Π0νν {Π6 τηϊβία θη 
ἱπρθηθν οἵ εβαὐϊΐοτθ, γγῆο, ἱπ {ΠΕ ῚΓ Ἰρπόσαπος οὗ {πΠ6 πιεῖσε, βουρηΐ ἴο 
τϑάϊτιοα [Π6 11π65 ἴο {Π8 ᾿απιθῖς ἐδ σαπηδίεσ νυ ΒΙοἢ δηα5 ΜῈ 1. 247. 

1: 250. τῳδί, εχρ᾽αἰπθα ὃν δακτύλῳ ἰπ {πε πεχί 1ἴπ6. ΤἸηβίεαα οἵ 
ῬΙοκίηρ ἋΡ 4 5110 οἵ ννοοᾶ ἴο {τίπη (ῃ6 ψίοϊκ, μ8 15. ἴο τι88 ἢϊ5. ἤῃρογ. 
ΕῸΓ ἃ 5᾿Π|Π|ὰτ Ρΐθοα οἵ ρϑίςυ βοοποῦν ἀρουῦΐ 8η Οἱ]- Ιαιρ σε ΝᾺΡ. 57 
7011. ΜῈ δοκῶ προβύσειν, “1 ἱηίεπα ἴο ῬαΒΕ πρ,᾿ 566 οἢ 510. 1. 177. 

1. 251. τί δὴ μαθών. ΤΗΐΞ5, (ῃΞ τοαάϊηρ οἵ (8 Μ55., 15. πββά]!βββὶν 
Αἰτεγεα ἴῃ τηδηγ δά. ἰο τί δὴ παθών. ὅεε ΝῸΡ. 340. ὙΤῆε ἀἰϊδβιϊποίίοῃ 

Ῥεΐννεεη {μ6 Ρἤγαβεβ 15 (ῃαΐ τί παθών τοίετϑ ἴο " Ἔχίθι πα] ργαββαγε, ἀπά τί 
μαθών ἴο “ ῬΕΓΒΟΠΔΙ ἱπο]]παίϊοπ ᾽: Ἃ5. Ἧ͵Ὸ τηϊρηΐ 580 “ὙΠαΐ Πδ5 γεααδ γοι 
4ο 80 «πὰ 50 οἵ " ψβᾶϊ μα5 2ωμεθα γου ὃ᾿ 
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7Ζᾧ9ι4.5}5. 

1. 258. δάκνει σ᾽, Ορ. ὅ0Π0]. οὐ γὰρ λυπεῖ σε τὸ ἔλαιον πολλοῦ 
πιπρασκόμενον, οὐ γὰρ αὐτὸς ἀγοράζεις. 

1. 257. ἀτταγᾶς. ΤῊΪ5 Ὀἰτὰ 15 ῬσορδΌΪΥ οπα οὗ (ἢ " σοᾶνν{5,᾽ ἃ ἐγὶρε 
οὗ νναάθιβ Ρεϊοηρσίπρ ἴο {Π6 βηῖρεβ. 866 ἂν. 249. Τῇῆα οἱά πιὸπ ψ1}] 
Πουπάογ ἴῃ {μ6 πιπα {6 50 πΊΔηΥ πγαΐευίον] ἐϑαϊηνρ. 

1. 258. κολάζω, 5ς. ἐν τῷ δικαστηρίῳ, ἀ5 ἴπΠ6 5010]. τίριον αἀαᾶς, ὈῪ 
Ῥαϑϑίησ 5Έυ 8 βεπίβποσϑβ. 

1. 259. βόρβορος. ΤῺῊΘ τοαάϊηρ ἰπ Ὗ. 5 βάρβαρος, πο ἄἀομπθε ἃ τηθτα 
ΟἸΘΓΙΟΑ] οστοσ. Βυΐ Ἡδιτηδπη 5εϊζθα οἡ {ΠῸ ϑβιισρσεβίϊΐοη ἀπ Ρρτοροβθᾶ 
ἴο τεδα μάρμαρος, “Ξἴοηε᾽ ; 85 ποι ρῇ ῃς οἱ τηθη ἰθβι!γ ἀεπῖθα {86 

οχϊβίαποα οὗ ΔηΥ τητα αἵ 411, απ οἤοβα ἴο τϑργεϑεπί {ἢ6 στοιπᾶ δἃ5 ΤΥ 
Δα δἴοηγ. υΐ {Π15 15 ἱΠΊΡΟΒβ1 0186. ΤΠΘΥ δἷθ ΔΩΡΤΥ ΜΠ {Π6 ΟΥ5 
Ῥεοδιιβα οὗ {πεῖν ἱπυριάεπί τῃτοαΐ, θαΐ {Πᾶν σαπποῖ Π6ΙΡ δοκπον]εᾶριπρ 
1ῃδὲ {ΠπῸ βίγεείβ. ατὸ την ἱπαθοᾶ ; “ΝΥ, δ5 1 ρμαΐ τὴῦ ἰοοὶ ἄονῃ, {Π6 
ΒΥΟσΙΠ 5θθιη5 ἴο Β6 5 Ρ]Ὺ ΠΙΓ ! ἀπά {ποσὸ 15 τλοτα πνεῖ σοτηϊηρ ἴῃ ἃ ἴδνν 
ἄδγϑ; αἴ δὴγ ταΐθ, ἴπθτθ ατὰ “" 1ῃῖθνεϑ᾿ ΘπουΡῊ ἴῃ (πα απ ρ- ]ΟἸς, ἀπά 
ΤΠ6Ὺ ἀἸνναγϑ Ρουθ πα σγαΐηυ ὑγεδίπετ. 

1. ζόο. κοὐκ ἔσθ᾽ ὅπως. Βτιποῖκ᾿ 5 νευβίοῃ, ξο] ον ἱπρ' {Π6 ὅ0Πῃ0]., 566 ΠΊ5 
οογγθοῖ : δέ η,177114711 211 ιεαΐμο), ἀεὶ 5147722)1147271 εἷς (Τὲδ 716{6556 γ146),19 7οΦ)67)1 
2{πε6γ6, “1 τηυδὲ 6 ααϊία οογίαϊη [Πα νη ἰοὰσγ ἄαγβ αἵ πηοϑί ΠΊΟΓΘ 
ταῖῃ νν1}] οοτηθ.᾽ ΕῸΓ [8 σεη. ἡμερῶν ορ. ΗΕ. 2. 115 αὐτὸν δέ σε καὶ 
τοὺς σοὺς συμπλόους τριῶν ἡμερέων προαγορεύω ἐκ τῆς ἐμῆς γῆς μετορ- 
μίζεσθαι. 

1. 261. ἀναγκαίως ἔχει. Ορ. Επτ. ΗεἸ]. 1300 ἀναγκαίως ἔχει [ τὰ πρῶτα 
λέκτρα νυμφικάς θ᾽ ὁμιλίας τιμᾶν, Ογο]. 32 ἀναγκαίως ἔχει... . σαίρειν 
ννν δόμους. 

1. ,62. μύκητες. ΤΠ οἱοίβ. οῃ {Ππ6 νυΐοῖς οἵ ἃ ἰατὴρ τὲ οδιιβεᾶ Ὀγ ἴπ6 
δι Ρη685 οὗ {Π6 δἱτ, ἀπά 50 ροτίεηα ταῖη. ΨΊΓΡῚ] (εοτρ. 1. 300) 411π|465 
ἴο {πϊ5, αἀαρίϊηρ (ῃ8 ννογᾶβ ἴῃ ἴπ Διοσήμεια οὗ Αταίτ5, 226 710 εζτ 771 
φιῖάογι ταγεγιίες ῥοηδα φιεοϊζας 1 γιεσεΐθεγε ἀϊό)167,1, ἐέδία εἸ47,2 αγαἴδγείδ 
οἱαεγόγι ) εμέ αγε οἰδιηε, εὐ ῥηέγες κογιογ 5.676 7εγῸς. 

1. 2Ζύ4. δεῖται δέ, “Δ η4 4]] {τ15 νΥΠοἢ ἄο ποῖ τίρεη θαυ νγαηΐ ἃ [8]] 
οἱ ταῖῃ ἀπα ἃ Ῥσεδαῖῃ οὗ πογίῃ νυ πα προὴ {Πεπλ.᾿ ὙΠῸ ποιῇ νυ πα, ἴῃ {πῸ 
νον οἵ [ῃε Οτεεῖβ, ννγαὰθ ὑν ΠΟ] θθοῖηθ δηᾶ τοίτοβῃϊησ ; ορ. Ατιβίοι. ῬΟ]. 
4. 16 περὶ τῶν πνευμάτων οἱ φυσικοὶ τὰ βόρεια τῶν νοτίων ἐπαινοῦντες 
μᾶλλον. Ἡϊδιηαῖκεσ ννου]α τερδά θερεῖον. 

1. 26γ. πρὸς τὸ πλῆθος, “ ἴο )οἷπ ΟἿΓ σοΙΏρΡδην.᾽ 
1. 268. ἐφολκός, “ἃ Ἰαρρατά. 80 Αδβοῃ. ϑαρΡρΡ]. 2οο καὶ μὴ πρόλεσχος 

μηδ᾽ ἐφολκὸς ἐν λόγῳ ] λέγῃς. Αοοοτάϊηρ ἴο {π6 5080]. ἐφολκίς ἰ5 
ἃ 5114}} Ῥοαΐ τονγε Ῥεῃϊηὰ ἃ Ἰδυρεσ νεβ5856] ; 580 Επτ. Η.. Ἐς 631 ἄξω 
λαβών γε τούσδ᾽ ἐφολκίδας χεροῖν, [ ναῦς δ᾽ ὧς ἐφέλξω. 

1. ζύρ. ἡγεῖτ᾽ ἂν ἄδων. 80 ψ| Κ.., ἰπβίεαα οὗ ἀναίδων Υ. [3], ἀνάδων 
ΑΙ4. Τὸοτ (ἢ 86 οἵ ἄν γι [Πς ἱπηροσγί, ἴο ΘΧΡΊΘ55 τορϊαν συβίοτῃ ορ. 
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ΔΌΤΕ. ΖΙΝῈ5 255-288. ᾿ 

ὅ τι μάθοιμ᾽ ἑκάστοτε, ] ἐπελανθανόμην ἂν εὐθύς ΝτΡ. 854. ΜΠ (δος 
σϑη. Φρυνίχου ορ. ἄδω δὲ πρῶτος ᾿Αρμοδίου Ἰηΐ. 1. 1223. 

1. 270. μοι δοκεῖ στάντας... ἐκκαλεῖν. ΔΥΠΠ {Π15. σοηβίσποιϊοη ορΡ. 
Ἐπ. 1311 καθῆσθαί μοι δοκεῖ εἰς τὸ Θησεῖον πλεούσας, Χεπ. ΑΠαΑΡ. 3. 2.1 

ἔδοξεν αὐτοῖς προφύλακας καταστήσαντας συγκαλεῖν τοὺς στρατιώτας. 
1. 273. ὑπακούει, “ΔΗΒΝΕΙΒ ΟἿΤ 5.ΠΏΤΊΟΠ5. 50 Ποῖ. Οά. το. 83 

ὁ δέ τ᾽ ἐξελάων ὑπακούει. 
1. 277. ἐπεφλέγμηνε δ᾽ αὐτοῦ. ΤΠ οτάϊπατυ τεαάϊηρ εἴτ᾽ ἐφλέγμηνεν 

αὐτοῦ ἄοε5 ποΐ φοτγεβροπα πηρίγίοα ΠΥ ἡ τ [Π6 νὰ]ρ. ἴῃ π6 ἀπ ἰβίσορῃς 
διὰ τοῦτ᾽ ὀδυνηθείς. Αὐποπρ ἐπ6 τηαην ἐπιοπἀαϊίοπβ Ργοροβϑά ἴῃς τοδαϊηρ 
ἃ5 βίνθη ἰπ ἴΠ 6 ἴοχέ, οουηθἰποᾶ ν ἢ διὰ τοῦτ᾽ (οτ τόνδ᾽) ὠδυνήθη ἴῃ [Βς 
Δη ἸΞΊΓΟΡΗΘ, 15. ἃ5 5'ΠΠΡ]6 ἃ5 ΔῃγΥ. 

1. 278. βουβωνιῴη (ορίαϊ.), “Τηαγ Παγα ἃ ιν Ὲ]]Π πρὶ ἰπ {Π6 στοίπ᾽ ; 
ἃ Ῥευίθο αν παΐατγαὶ 5εηπ6] ἴο δῃ ἰπ])ιτγεα ἴος ἀπά ἱπῆδτηβα δηΚ]6. 

Ἰ. 279. ὁπότ᾽ ἀντιβολοίη τις, “ὙΨΠΘΠΟΥΕΙ ΔΠΥ ΟΠ επίτεαίθα Ὠΐτη, ΠῈ 
γα] Ἰονγοῦ Ηἷ5 πεαὰ 1{κε {15 (ἰπυϊταξίηρ [μ6 δοίϊοπ) "απᾶ βὰν Ὗοι 
ἅτ ἰτγῖηρ ἴο ἄτανν Ὀ]οοα ἔτοπι ἃ βίομε Γ᾽ ΤῸ “ ΒΟΪ] ἃ βίοηβ ᾿Ϊ5 ἴο βῆραρβ 
ἰπ ἃ ΒΟρεῖθβϑ ἰαϑὶς : [ῃ6 5080]. χιοίεβ οἴμοσ βίτηατ ρηταβεβ, ἃ5 πλίνθον 
πλύνεις, εἰς ὕδωρ γράφεις, Αἰθίοπα λευκαίν εις, ὅζο. 

1. 281. χθιζινόν. ΤῊΣ οαβα οὗ {π6 πιᾶπ, Ψ]0 “ {π|6 ἰο 5110 γεβίεσάδυ 
τὨσουρὴ τμῈ ἤηρεῖθ᾽ οὗἩ [με ἀϊοαβίβ, ΌῪ Ροιϑιιααϊπρ' {πεπὶ [μδὲ ἢθ νγα5 
ἃ Ῥαϊποί, απᾷ μΒαὰ βεεπ {Π6 ἤτϑε ἴο σίνε ἱπέογιηδτίοη ἀροσῦὶ [π6 Ἀδνοὶὰ 
οὗ ϑάτηοβ, τηῖρῃξ τ γ6 11 μανα οαιιϑεα ἀππογᾶποθ Ἐποιρῇ ἴο {Π6 βαναρ οἱ 
ῬΒΙΙΟοΐβοη ἴο ἴμτον Εἶπα ἱπίο ἃ ἔδνεσ. [Ι͂ῃ 8.6. 440 {π6 ϑαπηδῃβ, το[πβὶπρ' 
ἴο βιθπῖε ἴο ἐπε ατρἰἰγαίϊΐοπ οὔ Αἴμεπβ ἱπ {βμεῖτ ἀϊβραία ἢ [ἢ 6 
ΜΙεβίαπβ, ὑγεσα υἱβιτοα ΌῪ ἀπ αττηδτηθηΐ ππάδυ Ῥεγίο 685, τ ΠῸ ΠΕΙΦῚ Ὁ) Ε) ἴσοι 

ἃ ἀεπιοοσγαίϊοαϊ ἔοττι οἵ σονογηπιοπέ ἰπ {Π6 5] απ, απᾶ ἀεροτίβα βοπὶα οὗ 
ἴῃς ομεΓ ϑαπηΐαπβ ἰο Το πηπο5 45 μοβίασεϑ. Δ μεπ Ῥοιίοϊοβ μάταν, 
186 ΟἹ ρατομῖοαὶ ρατίν τοραϊπεᾷ ἰῃς μοβίαρεβ, ἀρ  ϑμβα [μς6 ἀθπηοογαοΥ 
Δηα Ῥτοοϊαἰπηθα ἀπ ορδῃ τενοὶέ ἀσαϊπβὲ Αἴμθηβ. Ῥοσίοὶεβ ἀπ Βορῇοοὶεθ 
ὙΠ ἃ ἤεεὶ οὗ βἰχίν ἰτίγεπηεβ Ῥεβιθσοᾶ {πὸ οἷἵν νυ μῖο ἢ σαρ᾿τ]αϊοα δἴϊον 
πὶπο τποπίῃβ, δπαᾶ συ πη 64 ἴο ΘΘν Τα [θΓΤΉ5. 

1. 282. καὶ φιλαθήναϊος ἦν καί. Τὴ {15 1ἴπ6 [ῃς6. 5}114}]6 αὖν ταδί θ6 
ϑοδηποα 5Βοτί, {π6ὸ αἰ ρβίμοπρ σοσγοθροπάϊησ ἴοὸ πρῦς- ἴπ προσέκοψ᾽ ἐν 
58}: 1. 275. 80. ψὲ μανὰ οἴμοι δείλαϊος 5 α [τεαιεπί ἐπα ἴο δ ἰδιηθῖς 
{πἰπηεΐοσ, ΕΠ. 139; ΝΌΡ. 1473; Ῥαχ 233; 510. 1]. 40, τόρ. 

1. 285. ἔστι γὰρ τοιοῦτος ἁνήρ, “ἔοτ {παῖ᾿5 1ῃ6 5Ξοτέ οἵ τηᾶπ με ἰ5᾽; 
νἱΖ., ΠΚΕΙ͂Υ ἴο ἸὰγῪ ἴο Βδατί ϑπο} ἃ τηϊβοαττίασε οὗἉ }ι5ίϊς6---αβ 1 νγου]ά 
ἌΡΡΘαγ ἴο Βΐτη. 

]. χϑ6. σεαυτὸν ἔσθιε, “παν γοῦγ μεατί᾿ ; {Ππὸ δάκνων σεαυτόν ἰηΐ. 
1. γ78, ὃν θυμὸν κατέδων 1]. 6. 2.2. Ἀορεῖβ σοπηραγεβ Ρ]δαί. τας. 2. 
". 36 Ομΐφραηε ἐς λοηιο ἐπέ | ψιεῖ ἐῤδιεδ δ6 εογιϑϑέ, ἐγίδέϊς, οσμίῖς ἡιαϊῖς 7 

1. 288. τἀπὶ Θράκης. “Αἱ (Πε ἀαίε οἵ [ῃς “ δ ύδϑρϑβ " Βαβι 4αθ νγὰβ 
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ΓΜΑ.5}5, 

5{ΠΠ Ῥτιου ἀτηοηρ' (ῃ6 Αἰμδηΐαη ἀθρεπάδθποίθβ οα ἰπ6 πουίῃ-νγαϑὶ οοαϑί οὗ 
16 Αδρϑεαη. Ηβδ νγχὰβ 7ιβῖ τηδκίηρ οὐ Πδά τηδᾶθ ἃ ἄδτίπρ αἰζεπιρί ἴο 
ΒΌΓΡΓΙΒΕ (Π6 ἱπηροτίαηί ἴοννῃ οἵ Ῥοίίάαθα. Ἀορεῖβ. ὅ66 ΤΈΠτο. 4. 102. 
ΤἼΘ γε την πα βαρ βίδηταὶ οἰτΖοης (παχεῖς) σγεσα Ἰοοκεά προὸη ΜΙ 
ΒΌΒΡΙΟΙΟΙ ὈΥ {Π6 δ ΠΠΟΟΥΔΟΥ 5 ΠΚΕΙγῪ τὸ ΡῈ “ἰτγαϊζογβ τὸ {Πε Αἰμϑηΐαπ 
ἰπίθγαβδίβ ἰπ (η6 ΤἬτγασοννατα τορίοπηβ. ΟΡ. Ῥαχ ὅ89 τῶν δὲ συμμάχων 
ἔσειον τοὺς παχεῖς καὶ πλουσίους, αἰτίας ἂν προστιθέντες ὡς φρονοῖ τὰ 
Βρασίδου. 

1. 280. ἐγχυτριεῖς. Αοοοτάϊηρ ἴο (Π6 ὅ8.1Π0]., ψῃο τείδθτθ ἴο [6 
ΕΡτίαπα ἡ οὗ ΒΟΡΠΟΟΪῈ5 δπα {πες “αἴθ οὗ Δδβοῆυϊμβ, ἐγχυτρίζειν νγαβ 
Θααϊναϊεπί ἴο ἀποκτείνειν, ἔγοτη [6 Ῥιδοίίοα οὔ ὄἼχροβίπρ ομ] το ἐν 
χύτραις : 580 Ηδεθγοῃ. Βεΐ ὅτδθη, σομπηρατίησ Εα. τι36-4ο0, ψΠΕΓα ἃ 
γα Γν Ῥεσβοη (παχύς) 15 ἴο θ6 σοοῖκαα ογ ἀἸπποσ, ΞαρΡοβεβ, ϑυἹἢ στοαΐ 
ῬτΟΡΑὈΙΠΠ νυ, ἰμαΐ ἐγχυτρίζειν τηοδη5 “ ἴο ὑπ ἴῃ {Ππ6 βίοοκ-ροῖ, ψἢ 5ΟΠ8 
5ΌΟΝ ΤΠ ΘΑ ΠΙΠΡ ἃ5 ΟἿἹΓ ΟΟ]]ΟΙ 8] 15π| “ ἴο Ροί. 

1. 29ο. ὕπαγ᾽, ὦ παῖ, ὕπαγε, “πίονα ΟΠ, ῬΟΥ, τον οπ! ἡ ὍΠΕ οἷά 
ΤΠΊΘη 816 {ἰτεα οὗἉ νγαϊἱπρ. Ορ. ὕπαγε, τί μέλλεις; ΝΈΡ. 1208 ; ὑπάγοιμι 
τἄρ᾽ ἄν Αν. τοΙ7 ; ὕπαγ᾽ ὦ Επτ. Ογοὶ. 52. 

1. 292. Α5 Βορετβ τϑιηδτῖτϑ : “ΤΕ ποχί αἸδ]ορτι 5 ἱηἰγοαποεα ἴοσ {Π6 
Ῥύγροβα οἵ Ῥτίηρίηρ οἷξ ἱπίο βίγοπρεσ τϑ οῦ (Π6 γὲς αγιρμσέα αἰογιῖ, ἴῃ 6 
ΠΑΤΤΟΥ ΠΑ ΠΕΘΩΥ ΡΟΠυΤΥ οὗ [Π6 βρβαϊκειβ ἀοτηδβέϊο {6 ; απα οἵ ἴΠπ5 
5ῃονίπρ, ψγμαὶ ἱπάθε 1 νγαὰβ [π6 πιαΐη ραγροβε οὗ [πε ῬΙαῪ ἴο 580 νν, 
Παΐ {Π6 αἸοαβίβ σαϊπθα ἔτοτη {πεὶγ βιρροτί οὐ {Π6 ἀδτηαρόριαβ ποίμίπρ 
αἰ ΘΠΙΡΙΥ νγοσάβ, ἀπά γγογα Ἰθῖς 1π οἰτουτηβίδποαβ οὗ δοίπα] ἀδϑιπίοῃ, 
ἊΝ [ῃ6 ἀεπηαροριιθβ ΤΠ ΟΠΟΡΟΙΪΖοα [Π6 τε] ῬΟΎΤΕΙ πα Ποποῖτ ἀπά 

Εδ] τη, {Π6 5Ρ01] οὗ {πΠ6 Ττῃρεγα] συβίειη. 866 1ηῇ. 11. 664-685. 
1. 295. ἀστραγάλους, “ αἶσα : ΡΓΟΡΕΙΎ [Π6 5114}} θοπαβ ἰπ {Π6 ἴδεϊ οὗ 

ΔΠΗΙΤΏ8]5, ἰοστηϊηρ {Π6 Βίησε οὗ {πη6 δηκΙε-]οῖὶπί. ὙΠΕΥ νγεσα πϑεα [ῸΓ 
“αἸσα,᾽ ΟΥ ΤΟΥ ἃ ρᾷπια οὗ ἰοββίπρ' ἀπά οαϊομίησ. ὙΠῸ οἱ τηδη νγὰβ ποῖ 
πΠΎ 11 σ᾽ ἴΟ ΒΌΡΡΙΥ 50 ἃ οἤθδρ ἴου, [παΐ νου] ῥγδοίίοα!!ν ᾿αϑί ἔῸυ Ἔνασ. 

1. 2ού. ἰσχάδας. ἼΠεβε ἅτε ἥρσβ {πΠαί μαᾶγ Ὀδεὲπ ρα]]6α ἀπά ἀπά. 
αἰτεῖν σῦκα νγα8, ἰε5ῖ. Θ0}0]., ἃ σαπΐ ρῆγαβα ἴογ "ἴο θὲ ἀαἰπίγ. 

1. 3οο. μισθαρίουι ὙΠΕ ῥδ]ίγν “ ῥιταπος᾿ οἵ ἴῆτεα οθο]5. νγαβ Π|{π|6 
ἜΠΟῸΡ ἴο ΚΕῈΡ ἃ πιδῃ, ΜΙ ννἱ8 ἀπα οὨ]]4, (τρίτον αὐτόν) 'π Ὀτεδά, 
τηραΐ δηα ἤτίηρ. 

1. 302. κῶὦψον, 1. 6. καὶ ὄψον, ἃ Ὑγοτά ΟΥΡΊΠΑΙΥ Ἱποϊ πα Ἰπρ ἐνεσυ τη 
1Πδΐ νγαβ βεαἴθη ψι ἢ (Π6 Ὀτγθδά, αἃ5 ἃ σϑ  ]βῃ, βιο ἢ 45 58]46, σῇβαἝβθ, τηθαΐ, 
ἢ5}---ἰῃξ τηδαπίπρ θεΐπρ' αἱ] Εἰτηδίεὶν Πἰτηϊθ ἴο {Π15 1αβί ᾿ΐεση. 

1. 3.4. ἅρχων καθίσῃ. ϑὅεε οπἡ ἱπί. 1. 1441. ὙΠὲ Οουτί5 ἀἸά ποί 51 
ΟΥΕΓΥ ἄαγ : ορΡ. ὙΠεβπι. γ7γ6 ΕΥΡ. τῇδε θἠμέρᾳ κριθήσεται ] εἴτ᾽ ἔστ᾽ ἔτι 
ζῶν εἴτ᾽ ἀπόλωλ᾽ Ἑὐριπίδης. 1] ΜΝΗ. καὶ πῶς ; ἐπεὶ νῦν γ᾽ οὔτε τὰ δικα- 
στήρια μέλλει δικάζειν οὔτε βουλῆς ἔσθ᾽ ἕδρα, ] ἐπεὶ τρίτη ᾽στὶ 
Θεσμοφορίων ἡ μέση. Τὸ 1ΠΠπϑίταΐς {815 ᾿αϊν!]Περα οὗ {π6 Ατόμοη, οροτβ 
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αποίες ῬΟΙ]χ 8. 8.) ἰδίᾳ οἱ θεσμοθέται προγράφουσι πότε δεῖ δικάζειν, 
ΤῊΣ ἜΟΪ6 Ῥάβθορα 5ῃοννβ {πΠαΐ (6 αϊοαβίβ ᾿νε ἔτοστὰ παπᾶ ἴο τηοτίῃ, 
ἀπὰ τΠ6 Οουτί ποῖ βἰεεἰπρ' τηθαηΐ “πὸ Ὀγβακίαϑβί. 

1. 32ο8. πόρον Ἕλλας ἱερόν ; Ῥιπάατ Πα ΞρΡοϊκθη οὐ ἴπ6 βραββᾶρθ οἵ 
Χογχϑϑ᾽ ἴδγγ Ὁ] 6 ποβὲ “ὀνεσ Ηε]]ος βαογοα βεα-τγαγϑ,᾽ 1. 6. ἴ[η6. ΗἩς]165- 
Ροπέ ; πανδείματι μὲν ὑπὲρ πόντιον Ἕλλας πόρον, 15 σποίεα ΒΥ {πΠ6 5.}0]. 
ΤῊ Ρῆταβθ πόρον Ἕλλας νγαβ πὸ ἀοιδὲ [Ἀγ] ἴο ον σῪ βοποο  -ὈοΥ ; 

πα γε πηβί σαρΡροβα {πα ἤθη {Π6 1Ἰδα Παα σοί 50 ἴδγ ἴπ 15 νγοτβ ἃ5 
πόρον (ἴπ ἴῃ 56η86 οἵ πορισμόν, “νγαγϑ πα τηθδηβ᾽), ἢ6 τῇ Καθ 5Π6ῈΓ 
ΠΟΏΒΘΠ56 οὗ [Π6 ΨΠΟΪῈ ὈῪ δἀάϊηρ {π6 τε ]]- κῆπον ἴαρ, Ἕλλας ἱερόν. 
Βυΐ 1 1ἰβ ἃ5. ΟΡΘΩΪΥ ΠΟηΒθΠβῖοαὶ ἃ5 ἴΓ γα 5ῃου]α τῆλ] ἃ ρὰπ ἀροῖῦῖ 
Βηαϊπρ ἃ νγαν ἴο αὐ: 70γαὶ Ξοτὴβ ὄἼχρϑῆβα. 

11. 312, 312. τί με δῆτ᾽. Αοοοτάϊηρ ἴο ἴπΠ6 8500]. {π656 νγοτάϑ. σοπΊθ 
ἴτοτη {πε “ὙΠοβειβ οὗ Επιτρί 65, ᾿π νυ Βῖοἢ {Π6 νου] ν]οἰίτηβ, ἀθβϑεπϑα 
το Ρε ἀδνουγεα ὃγ {Π6 ΜΙποίδυτσ, Ἰαπιοπὲ {Πεὶγ αἴθ. ΤΆ, τ] (ἢς Μ55., γα 
αϑϑῖρτι {πῃ ποχί 1ἴπ6 25 νγὲ}] ἴο {η6 ΠΑΙ͂Σ, ννὲ τητιβί σπου : “Δ ἢ, ΨΥ, 

ὈΠΗΉΔΡΡΥ τηοΐμοι αἰάβὶ ποῖ ῬΘΑΥ πι6, ΟἿΪΥ ἴο σῖνβ τὴθ ἔτσοι}]6 ἴοὸ 
ΒΌΡΡοτί γουϑ᾽ Βαπΐ Πειὸ {ποτ 15. πὸ σποβίίοη οὗ ἴΠπ6 Ῥογβ βιρροτγίϊηρ 
{ΠΕΣ Ῥατεπίβ, αἃ5 μεσ 15 ἴπ ἂν. 1359, Ὑ ΏΙΟΙ 15 βοπιείπηθ5 ἡποΐεα α5 
ἃ ῬΑ͵Ά]16]. Ἐροῖβ ἰταπβαΐαβ : “ἴο σῖνε τὴβ ΟΠΪΥῪ ἰανν-ϑυῖ5. [ῸΓ Ἰοοα; 
Ῥεοασβα {π6 ΒΟΥ τθ4]1Ζο5 {Παΐ μϊ5. Ὀτεακίαβδί απὰ ἀΐπποσ ἀθρεπα προπη ἢΪ5 
(μου θεΐηρ δηραρθα ἴῃ (ουτί. Τί 15. νεσὺ ἀοιθία] 1 [Π6 δον νεγρ 
βόσκειν οουἹᾶ 50 6 ιι5ε4. ΤῊδ πιοβί ἱπρεπίοιιβ 5ο] αἰοη 15 {παὶ οὗ 
Οορβεῖ (Ν.1,. Ρ. 6γ), γγῇο 5665 ἴπ 1. 313 {Π6 Ῥβαυῖβϑῃ δῆβννεσ οἵ {πε οἱά 
τῆᾶῃ. “ΥΥ ἀἰϊάβε μου θθασ πι6, πιοίθμεγ 5 βαγϑ ἴΠ6 ἀἰβαρροϊπίβα Ῥου. 
ΕἌ ἢν, ἱπάςβεϑα ϑ᾽ τεϊοτίβ {Π6 ἐαίποσγ, “ Ἔεχοθρὶ ἴο σῖνα πη ἔγοι }]6 ἔοσ νἱοίτα]- 

Ἰπο γοῦ. ΕῸτ πράγματα παρέχειν, ἰπ {Π6 56π86 οἵ “ρίνίπρ {του ]ς,᾽ 
ΟΡ. Αν. 921, 1252; ΡΙπί. 29, 1ο2Ζ. Τὴ ΕΠ ρΙ ἄθαπ ΡΑΓΟΟῪ τηδὺ ανθῃ 
σοπίϊπια ἰηΐο {Π15 11π6, ἀπα ἔπθγα πηδύ ὈῈ ἃ τείξεσεπος ἴῃ βόσκειν ἴο {ΠπῈ 
ἐδοάϊπρ οὗ (ῃς. Μιποίδυτγ. 

Ἰ.. 314. ἀνόνητον ἄρ᾽ ὦ θυλάκιον. ΤῊΘΕ ρΡατοάγν ῥτοοθεᾶβ. Η]ρροϊγέι, 
ἴῃ 186 “ΤΉ ρΘβαιιβ ᾿ 5ρθαῖκβ οὐ ἢΪβ {ΊΠοῚ 5." Ββανίπρ Ρεροίίζθη ἢΐπι, ἃ ρτῖἀθ 
δα βἹοΥΥ ἴο Πῖ5. ἢοι56---4}} ἰο πὸ ρῦτροβο "᾿ ἀνόνητον ἄγαλμα πάτερ] 
οἴκοισι τεκῶών. Νον ἴπΠ6 ῬοΥ Βα9 Ῥδθπ φαγγυίηρ ᾿ἰ5 (α Ποτ᾿5 “γα Ποῖ, ἴπ 
πο ἢ ἴο Ὀτὶπρ' Ποτηα {Π6 ἔοοα Ρυγομαβθά ἢ {π6 τριώβολον. ΟΡ. Ἐςοὶ. 
380 ΒΛΕ. τὸ τριώβολον δῆτ᾽ ἔλαβες; ΧΡΕ. εἰ γὰρ ὥφελον᾽ ἀλλ᾽ ὕστερος 
νῦν ἦλθον, ὥστ᾽ αἰσχύνομαι μὰ τὸν Δ᾽ οὐδέν᾽ ἄλλον ἣ τὸν θύλακον, Ρ]αί. 
γ63 ὡς ἄλφιτ᾽ οὐκ ἔνεστιν ἐν τῷ θυλάκῳ.: Νον τμαΐ {Ποτο ἰ5. 580 {{{||Ὲ 
σΒαποθ οὗ σατγυῖπρ ἴ ποτα {1]}] οὗ τηξαὶ, (ῃε 1αἃ Ἰοοκβ προη ἴΐ α5 ἂπ 
“πΠΡτγοἢίαθ] 6 ογηατηθηί. 

Ἰ. 216. πάρα νῷν στενάζειν. Τπ (μ6 οτίρί πα], νῷν ψου]ᾶ τεΐοτ ἴὸ 
ὙΠ άβεῖιβ ἀπά ΐβ βοὴ : πάρα -- πάρεστι, “ ᾿ξ οὔτ οί. 

1. 318, ὑπακούων, ψἘΕΪΟΝ σαπεγα! ν μα5 [Π6 56ηβ6 οὐ “ Δηβυγοτὶ πε’ 
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ἃ ΒΌΤΩΤΊΟΠ5,, ΟΔηηΟἱ ΠΊΘΔΠ ΤῆΟτο Ποτα ἴῃ δη " ᾿ἰβίθηϊπρ' ἴο,᾽ 45 ἰπ ΝΡ. 263 
τῆς εὐχῆς ὑπακούων. ΤἬΘΓΙΕ 5 πο περᾷ ἴο δἀορὶ (ορβεῖβ ἐπακούων οΥ 
Ἡδετγυνεγάθη᾽ 5 ὄπ᾽ ἀκούων. 

1. 319. ἄδειν, 1. 6. “ἴο Ἰοΐπ ἴπ γουγ 5οηρ,᾿ 85 γοῖ τππᾶτοῖ ἴο Οουτί. 
ὑπὸ τῶνδ᾽, 55. ὈΥ Χαπίῃίαβ, ϑοβίαβ, απ ρϑύῆαρβ οἴ εσ βϑίανεβ γῆ. ψγοτα 
τοίη βεπῖσυ. ἴδῃ 1θϑανγοη τοαᾶϑ ἐξ-άττειν. 

Ἰ.. 222. κακόν τι ποιῆσαι. ῬΒΙ]ΟΟΙΕΟΠ Πα5 πὸ ἰάδα οἵ α τἱρβίβθοιβ 
γοίε ; ΗΪβ οὐἱγν ἱποιρῃης 15 πον Πα τηαγῪ “ (ὁ πιϊβοῃϊοῖ, 5 ἴῃ ἱπῇ, 1. 340. 

1. 322. ἀλλ᾽, ὦ Ζεῦ, Ζεῦ μέγα βροντῆήσας. ΤῊς ἀπηαρδοβίϊο ϑυϑίθτα 
ῬΓΟΡΕΥΙν Ρερίη5 ΠΘΙΘ, 50 {Παΐ 5ΟΠΠ6 50 ΔΙΓΔΠΡΘΙηΕΠΐ 45 [ἢ 5 15 ΠΘΟΘΒΘΑΓΥ ; 
της ναϊρ. σῖνοβ Ζεῦ ομ]Ὺ οποα, ἀπ μέγα βρόντα (ἰτηρεταίϊνε). 

Ἰ. 325. Προξενίδην. Ἡνίηρ ἴπ {π6 Ῥτεοράϊηρ 1ἴπ6 5ρόίκθβῃ οἵ Ἰρῃΐ, 
Ῥεπείγαςιπρ' " 5ῃο κα, Π6 ΠΟΥ οαβίβ δροιιΐ ἴοσ ἃ βϑιρσσεοϑβίϊοη οὗ ξοιηθίϊηρ 
5{1Π]1 τῆοτα “ σαρογοιβ᾽ «πᾶ “" πηβιρβίδηςα]. Δμαΐ σου] βεγνε θεία 
{πη {π6 ψὶπάραρ Ζγοχοηζαδς, ο4]164 ὁ Κομπασεύς ἴῃ Αν. 1126, οΤΓ 
«Ἰδεολήτες, “50. οὗ 5611π5,᾿ σπότὴ της ὅ.Π0]. ἀθβοσῖθαβ. 4δ5 πτωχαλαζόνας 
οὖς λέγουσι καπνούς ες ἱπῇ 1. 459 ἀπά 1243-8. Ιῃη Αν. 822 {π6 
ελάϊεατεκ ἐγ. Φεῥαρηιο, νγμοτα Δ βομἶπαβ βίοσαϑ Π15 ἔγθαβισοβ, ΤῈ το] οσαϊοα 
ἴο {πΠ6 δέγνυν τερίοη οἵ Νεφελοκοκκυγία. 

Ι. 326. ψευδαμάμαξυν. ΤΠε “ Βοριι8-ἰτεο- νης ἡ ἰ5. Δη ἱπνεηίθα οοτη- 
Ῥοιμπα {πκὸ ψευδατράφαξυς Ἐ4. 62ο. Τῆς ψοοά οὗ {πε ἀμάμαξυς τηδάς 
ἃ Ῥτοάϊρίουιβ βραίοτίηρ ἀπ οὐδοϊ]ϊηρ με η Ρατηθᾶ, τὸ ἐύλον τῆς 
ἀμαμάξυος καιόμενον ψόφον ἀποτελεῖ ϑς.}0]. 

1. 327. τόλμησον, “ Ῥτίηρ ἰῃγ Ποατί, ο ΚΚίηρ, ἴο σταπί τὴβ {π15. θοοη " 
50 ἴθ᾽, ὦ τέκνον, τόλμησον, οἴκτειρόν τέ με ϑορῇ. Ττδοῇ. τογο. 

1. 2320. ἀποφυσήσας. ὅεε 500]. τῶν γὰρ ἀπανθρακιζομένων ἰχθύων 

ἀποφυσῶσι τὴν σπόδον. Ἐετε Ῥερίηβ {πΠ6 Ῥαΐποβ : ἴοι σπόδισον, “ ὕΤΟΙ] 
1η6,᾿ βιισροβίβ {Π6 5114}} ἤβῃ (ἐπανθρακίδες ΑΟἢ. 6γο [011.}ὺ ὙΠ ἢ ἀγα 
ἰοαβίθα οἡ {Π6 βηροῖβ: ἰμεη {Π86 οοοκ “ 11{{ ἴπεπὶ οὔ ἀπᾶ Ὀ]ονν5 {πε 
Ἀ5Π65 ἔγοτη {Π6Π|,᾽ ΔΠ4 5οῖιβθ5 ἔπ 6 πὶ ἴῃ {Π6 “ ϑοδ αἰηρ Ὀτὶπ6- ῬΙΟΚΙ ς᾽ (Θασίαν 
λιπαράμπυκα ΑΘ. 671). 

1. 332. χοιρίνας. ϑ.}0]. τὰς δικαστικὰς ψήφους" εἰσὶ δὲ ὥσπερ κογχύλια 
λεπτά, οἷς πρότερον ἐχρῶντο ἀντὶ ψήφων οἱ δικασταὶ πρὸ τῆς εὑρέσεως τῶν 
κυάμων. ὅε6 αἶδο οη Επ. 1332. ΤἼδ χοιρῖναι ἀτε Θπηρι164 οὐ ἴτοπι {Π6 
καδίσικος ὌΡΟΠ 5Ο01ὴ6 “ βΒίοπηε, ἔοσ ἴπΠ6 Ῥάχγροϑβε οἵ σουπίίησ. Ῥεγμαρβ [Π15 
5 1ῃη6 λίθος ὁ ἐν τῇ πυκνί, ἴ. 6. ἴ[η6. βῆμα, Ῥαχ ὅδο. ῬΒΙ]ΟΟΙεοη Πα5 

Ρταγεᾶ, ἴῃ {πΠ6 Πρ ἱταρὶς βίν]θ, ἐπαὶ μα την ΡῈ “ Τἀγπεα ἰπίο βίοπθ᾽--- 
ἀάϊηρ, ἃ5 ἃ βιγρτίβα, “ἴΠ6 βίοπε οἡ ψν ϊοῃ {πον τθοϊζοπ πρ {Π6 νοίϊησ- 
5815. ΕΪΟΠίοτ βιιρσεβίβ {μας ρατί οὗ {Π6 Ῥγαυ δῖ τηᾶὺ ΡῈ ἃ ῬΆτΟαΥ ἴτοτη 
5016 ἱσασϑαγ οἵ “ ΝΙΟΡε. 

Ἰ. 324. ταῦτά σ᾽ εἴργων, “νγ»ῆὴο Ῥατβ γοῖι ἔτοιη 411 (ῃϊς ̓  Ορ. ὅς σε 
κωλύσει τὸ δρᾶν ϑορΡῇ. ῬΠΙ]οοί. 1241; ἀλλ᾽ ἡμᾶς τοῦτό γε μηδὲν μηδαμῇ 
εἴρξῃ ῬΙαῖ. ϑορῃϊβὶ. 2424. Οὐ “νβο Κεερβ γοῖι ζλτς οοηπηφα.᾽ 
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1. 327. ὕφεσθε τοῦ τόνου, “Ἰονγεῖ γοῦγ ἴοπμθ.᾽ ὍΤΒΟ 5080]. ἰγϑαίβ {5 
85 ἃ τηϑίαροσ ἔτοτῃ 5]δοκίηρ οἵ [8 5ῃδοὶ οἵ ἃ 541}. Ορ. Ηάδῖΐ. 1. 1ρό ; 
3. 52 ὑπεὶς τῆς ὀργῆς, 9. 4 ὑπήσειν τῆς ἀγνωμοσύνης. ϑ΄τῊ]]ΑΥ]Ὺ ὑφέσθαι 
μοι δοκεῖ Ἀδπ. 1220. Εὸτ τόνου ορ. ἰσχὺν καὶ τόνον Τκιοΐαη, ΑΙΠδοΐ. 25. 

1. 328. τοῦ δ᾽ ἔφεξιν, “ἴῃ νον οἵ ναὶ 2, “τ τυ μαὶ ᾿πεπὶ ᾽ ὙΠ15 
5. δῇ δάνογθῖαὶ δοοιβαῖίνο, αἃ5 Ηθβυοῆ. ἰπίεγρτείβ, ἔφεξιν" χάριν, ἕνεκα, 
ἐποχήν, πρόφασιν. ΤῊΘ τηραπίησ οοτηθβ, ΡσοραΪγ, τοπὶ ἐπέχειν τὸν 
νοῦν. ὙΠῸ τεδάϊηνσ ἔφεξιν 15 ἴτοιῃ Κ., θὰ Ν, ἀπὰ νὰ]ρ. ρσῖνε ἐφέξειν. 
Οἐδογ βυρροβίϊομβ ἀγα ἐφέξων ἀπᾷ ἀφέξων. Ἐὸοτ τίνα πρόφασιν οἵ Μ55. 
τεαα καὶ τίνα πρόφασιν ἔχων 50 ἰπαΐ 1Π6 11πε Τῆαγ ΘΟΓΓΕΒΡΟΠΑ͂ τη Ὑ] Δ }} 
ἢ ἀλλ᾽ ἔπαγε τὴν γνάθον ἰπ (ῃς «ηἰἸΞίτορο, ἰπί. 1. 370. 

Ἰ.. 342. Δημολογοκλέων. Βοροῖθ. τοπάθιβ "ΠΕ παρΌροοθοη.᾽ ὙΠῈ 
ΟΒοσιιβ, νυν ]Ἰβῃϊηρ ἴο σίνε βοπὴθ οἴδηβῖνε σο]ουσίπρ ἴο {π6 παπιθ ΒάδοΪγ- 

οἴδοπ, πηίογξαπαίεϊυ Ὀ] ποῖα ἱπΐο ἀπ ππρα]αία Ὁ] ἱππίἢ---- οης οὗ ἴῃε 
τπϊηρϑ ὁπ6 νγου]Ἱᾶ ταῖν ἢανε Ἔχργεββϑα ἀἸβεγθηίγ "ὁ ΤῊ Ϊ5, {Π6 τεδαϊηρ 

ΟΥ̓͂Ν. 15, 80 ἰηἰογρσείεβα, ἴα βαρ εσ ἐΠδῃ δηγ οὗ {Π6 αἰίεπηρίθα ἱτηρτονε- 
᾿τηδηΐβ, 5ΒῈΟ ἢ α5 δεινολογοκλέων, δημολοχοκλέων, δημογελοκλέων. Τϊπά. 
τΠ1ηΚ5 {Παΐ δημόλογος (Ξεραταίεα ἴῃ Ὗ΄. ἔτοτῃ Κλέων) τηαὺ ἢανβ Ῥβεπ [Π6 
γνοτὰ ἴῃ {Π6 οτἱρίπαϊ ; ἀπα [ῃς [ουταϊηδίϊοη τηαὺ Πᾶνα οτερί ἴῃ “εχ βίοϑβο- 
τηδίς Βδελυκλέων. 

1. 343. τι περὶ τῶν νεῶν ἀληθές, “Ξοτηε αὐκννατά ἰγατῃ ἀθουῦξ (ἢς 
ἤεεῖ᾿; α5. 1ῃ6 ὅ0}0]. βαγϑ, περὶ τριηραρχίας. ΤΗδ 5ιιβρίοῖοη. οὗ {86 
ΟΒοσιϑβ 15 (μαὶ Βαβγοίθοπ 15 Γοσοῖ ὈΙ. Κεερίηρ μἰ5 ΓΈ ΠΕ ἀνγαν, ἴοσυ ἔβαν 
παῖ ἢθ 5ῃοι]α Ἔχροβα βοπια οὗ {ΠῸ ὑτῖοῖκϑ ΒΥ νυ ]οῖ {Π6 ἡγε! Εν ατιβιοογαιβ 
ενγαάοα [Π6 ραγτηθπί οἵ {πεὶγ 11]] χαοία ἰονγατγάβ {Π6 βῃ!ρ-τηοπαυ. ΟΡ. 
Εςο]. 1907 ναῦς δεῖ καθέλκειν: τῷ πένητι μὲν δοκεῖ, [ τοῖς πλουσίοις δὲ 
καὶ γεωργοῖς οὐ δοκεῖ. Βεπίϊεν Ρτγοροββᾶ νέων, νγίἢ πὸ ᾿τηρτογαπιθηΐ ἴο 

τῃ68 56η86. 
1. 345. ξυνωμότηΞ. ᾿(ΟΟΟΠΒΡΊΓΔΟΥ ̓  ννα5 ἃ ἰανοιτίίβ μαῦρα ὑτοπρῃΐ ὈῪ 

ΟἸεομ αραϊηβὲ μἰβ δποίηϊθβ; 50 Επ. 235 οὔτοι μὰ τοὺς δώδεκα θεοὺς 
χαιρήσετον, | ὁτιὴ ᾽πὶ τῷ δήμῳ ξυνώμνυτον πάλαι, 10. 257 παραβοηθεῖθ', 
ὡς ὑπ᾽ ἀνδρῶν τύπτομαι ξυνωμοτῶν, «πᾶ 566 ἰπῇ. 11. 483, 488, 405, 507. 

1. 349. κιττῶ, 1 Πανε α Ἰοηρίησ᾽ ; "πηϑίαρμοτα βαπιῖα ἃ σταν 5 
τα ΠΡ τὶ θιι5. εἰ ἰαοῖ5. αἰϊσαῖτα οἷ᾽ οὐρα ϊίαϊε.᾽ ΒΥ διὰ τῶν σανίδων 
περιελθεῖν ῬΗΪ]ΟΟΙΕΟΠ ἜΧρτΈββ65 μἷβ νἴ5 8 "το σὸ {πε τουηὰᾶ οὗ [Π6 ποίϊςο- 
Ῥοατγάς, οἡ νυ ΒΙ ἢ τγεῖα ἰηβοσὶ μεα τὰ ὀνόματα τῶν εἰσαχθησομένων εἰς τὸ 

δικαστήριον (ϑ.0}].), ἀπᾶ ἴῃ οτάθι ἴῃ ἡ ΒΙΟἢ {Π6 οα565 ὑνεσα ἴο σοτηθ Οη. 

Θ ΤΆ Πατ]ν ΗΈβυο. σανίδες" τὸ λεύκωμα (1. 6. αἰδιε»ε οὐ “ΕἸ εποᾶ Βοαγά᾽) 
ὅπου αἱ δίκαι λέγονται. Ἀποίμει ἱπίογργείδιίοη οἵ διὰ τῶν σανίδων 
οὔἴετεα ΒΥ ἴπ6 ὅ.}ο]. ἰ5 διὰ τῶν δρυφάκτων, ἵνα λέγῃ ἐπιθυμῶ ἐν τῷ 
δικαστηρίῳ ἐλθεῖν, ([ῃΞ δρύφακτοι ἀπ κιγκλίς Βεϊησ {Π6 ταῦ]5 ἀπᾶ ψ]ὶοκοεῖ- 
φαῖθ συ ΒΊ ἢ τηατὶτοα οὔ (ῃ6 ρατί τεβεγνοα ἴοσ ἴῃ ἀϊοαβίβ. μετὰ χοιρίνης, 
Ἶ. 6. “νοζίῃ ρ- 5861] ἴπ Βαῃά.᾽ 
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1.251. Ὀδυσσεύς. ΤΠΟ ἱπηπηράϊαία τοίεγθησο 15 (ο [π6 Ὀορρατ᾽ς ἦγθϑϑ 
ἴῃ ΒΟ Οανββθιβ τηδᾶθ ἢ15 νγαὺ ἱπίο 1]Ποη, ΗΠ οπι. Οἄ. 4. 245 σπεῖρα 
κάκ᾽ ἀμφ᾽ ὥμοισι βαλών, οἰκῆι ἐοικώς, [ ἀνδρῶν δυσμενέων κατέδυ πόλιν. 
ὙΠΕΓΘ ΤηΔΥῪ ΒΕ ἃ {πγίΠογ δ] Ππβίοη ἴο ἐπ ἀἰβστίβα 'π ΜΒ Ϊοἢ Π6 αἰζεσνγατάβ 
νἱϑι τε ΤΠαςα, Οά. 17. 202. 

1. 252. ὀπῆς... ὀπίαν. ΤΠοΙα ἰ5 πη ἰπηίθηίοημδὶ Ρ]αῪ οἵ ψοτγᾶς 
Βεΐνγεεπ ὀπή, “ἃ Ποῖβ, δαπᾶᾷ ὀπίας (Επτ. Ογοὶ. 136), “4 οἤδϑβε, τηδᾶθ 
ἔτοπὶ τὰκ οὐχ 16 ἢ [6 7πῖοε (ὐπός) οὗ ἰῃ6 ψ|]α ἢρ-ίτεα, Β] οι 
ΒΕΓ [Π6 58 Π|6 ΡΈΌΓΡΟΒΒ ἃ5 “στϑεηποῖ᾽ ΟΥἹ " σπηποί᾽ ψ] ἢ π5. ΟΡ. Ηοπι. 1]. 
5. 0902 ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ὀπὸς γάλα λευκὸν ἐπειγόμενος συνέπηξεν, ἰ ὑγρὸν ἐόν, 
μάλα δ᾽ ὦκα περιστρέφεται κυκόωντι. ἸἈοσοῖθ ΚαΘρ5 ΠΡ {Π6 71ηρ]6 ἴῃ Π5 
{ταηϑ]αίΐομ ὈΥ τοπάογίπρ ὀπή, “ἃ στππ,᾿ ἃ5. νγ6 βρεαῖὶ οὗ ἃ “ταρθῖτς ταῃ, 
ἀπᾶ ὀπίας, “ταπποὲ οἤθοβθ. ὙὍΠδ σοπδίσιοίίοη οὐδ᾽ εἰ σέρφῳ διαδῦναι, 
“ποῖ δε ἴοσ ἃ σῃαΐ ἴο 5πθαὶς ἰῃτουρ,᾽ ἄοα5 ποΐῖ 566ΠῚ πδίαγαὶ, ΠΟΙ 15 
ΔΠΥ ῬᾶΓΑ]]16] σίνθη ἴο 11. δ] κεηδοῦ τοαᾶϑ οὐδέν ἔοι οὐδ᾽ εἰ. 

1. 255. ἵεις, ᾿τηρογῇ, - αἰφγεζίέοόας. Ναχοβ (Τῆπο. 1. 98), συ βίοῃ 
τενοϊ θα ἔτοση Αἴποπβ ἴῃ Β. 6. 4606, νγὰβ ἰαάκεὴ ὈΥ Οἴτηοπ ἀπά τηδάς 
{ιθυΐατυ. ὙὍΠΕ οἱα τπῆδη οὗ {πὸ ΟΠοσιιβ σῸὸ ἃ Ἰοπρ' ὙΥΔΥ ὕδοὶς 'ἴπ {Π686 
ΑἸ] αϑίοηβ ἴο {Π6 Ἔχρ]οἱί5 οὗ {πεὶγ γοπίῃ. 

1. 257. ἴσχυόν τ᾽ αὐτὸς ἐμαυτοῦ, “1 νγαβ ἴῃ {π6 ῥ]εηϊτπαθ οὗ τὴν 
Βίγεηρσίῃ,᾿ (Ἔπουα] ν νὰ Ππα δη Ἔχρτθββαα οοτηραγαίϊνε Οὐ βιιροτ]αίϊνε 
ὙΠ (Π15 σοπϑίσποίίομ, α5 ὅσῳ δυνατώτεροι αὐτοὶ αὑτῶν ἔγίγνοντο ΤΉτο. 

3. ττ| ἵν’ αὐτὸς αὑτοῦ τυγχάνει βέλτιστος ὥν Ἐπιτ. Τταρ. 183. 2. 
1. 262. τὼ δὲ δύ᾽ αὐτῶν, τείεττίησ Θβρεβοῖ!"]}ν ἴο Χαπίῃϊαβ πα ϑοϑβίδβ, 

45 ἴῃ πηοβὲ ρτογηϊπεπὶ οὗ {Π6 51.νεβ. ὍΠα οἴμοι ὁπλῖται (5π0.) οχἰϑβί 
ΡῬΤΟΡΔΡΙΥ ἴῃ ῬΒΙ]ΟΟ]Θοη᾽ 5 ἱπιαρίηαίίοηθ. Βα 566 ἰηΐ. 1. 432. 

1. 263. γαλῆν, »» ]ο ἢ 15 σΈΠΘΓΑ ΠΠῪ τη οτοά “ οδί,᾽ 15 ῬΡΤΟΡΔΌΙΥ ἃ βοτί οἵ 
τηατίθη, ϑγ ῖοἢ νγαβ ἀοπηδϑιϊοαίθα ΠΠ|κὸ οὐἱγ οαΐ. [115 ΤΠ] θυ ἢ ῬγΟρ πϑιτ[65 
ἌΡΡΕδδσ 'π Ῥαχ 1151, ΠΘγα {Π6 Ποιιβον ία 15 διά θη ἴο Ὀτίηρ {Π6 πηθαῖ 
ἔτοτα {πε Ἰατάθσ, τπη]655 1Π6 οαΐ ἢα5 [οσθϑία!]θα Ποσ 'ἴπ σαυτυῖηρ 1 οἵ, εἴ τι 

. μὴ ̓ ξένεγκεν αὐτῶν ἡ γαλῆ τῆς ἑσπέρας. ΜΥΊ [Πς οτάογ οὗ {Ππ6 τγογᾶϑ με 
γαλῆν ατεεη σομηραγεβ ΝΊΌ. 257 ὥσπερ με τὸν ᾿Αθάμανθ᾽ ὅπως μὴ θύσετε. 

1. 264. ἔχοντ᾽, ἱ. 6. ἔχοντε, ἅτι4], ἴῃ 5ρίϊβ οὗ 1ῃ6 Ῥ αγα] νεῦΡ, 85 ἴῃ [Π68 
Ἡοτηεσῖο δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανθεν, ὅτε. 

1. 266. ἕως γάρ, “ῃ6 ἄαννγῃ Πα5 σοτηθ.᾽ ΤΠδ οἱ τηθη Πδα Ῥβϑη Βπττυ- 
ἰησ' ὁπ ἴο σεΐ ἴο οοὺτί πρὶν ἡμέραν γενέσθαι ΞᾺΡ. 1. 245. 

1. 268. Δίκτυννα. ὅεε ἤδη. 1559. “0 2εήγγρια νγὰ5 οη6 οὗ [Π6 παπῆθβ 
οὗ Ατίεπηϊβ, σοππθοίθα ἢ ΜΙ. Ὀϊοΐα ἰπ Οτεῖθ. Τὰ χρᾶν θῈ σοππθοίθα 

εἰγιηο]ορίοδ!ν τ δίκτυον, αἱ ἀπν ταῖθ 1 15 5 “1 δαγ οἵ {με Νείϑβ᾽ 
τΠαΐ Παγ ρατγάοῃ 5 μεσ βεβοιρῆξ ἴοτ {πε ῃτϑαϊεπεᾶ ἀδτηαρα. 

1. 3269. ταῦτα μὲν πρὸς ἀνδρός, “(15 ἰ5 {πΠ6 οοπάποϊ οἵ ἃ πηᾶπ Ψ}Ο ἰ5 
τηδκίησ ᾿ς ὑγαν ἰο βαζείγ.᾽ ΕῸΓ [15 ιι56 οἵ πρός ορ. ΡΙ]αί. 355 πρὸς 
ἀνδρὸς οὐδὲν ὑγιές ἐστ᾽ εἰργασμένου, Ἀδῃη. 534 ταῦτα μὲν πρὸς ἀνδρός ἐστι 
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ΔΌΤΕ5. ΜΙΜῈδ 451--386. 

νοῦν ἔχοντος. ΔΊ ἄνοντος ορΡ. Ηοπι. Οἁ. 3. 406 ἦνον ὁδόν, ἘΙ4(. 8. γι 
ἤνετο μὲν τὸ ἔργον, ῬΊ]αί. Οταῖγ]. 405 « ἄνειν ἐπὶ πολύ, πτ. ΑΠατοτηδοῃ. 
1132 ἀλλ᾽ οὐδὲν ἦνεν. 

1. 372. τηρώμεσθα, “Ἰεὲ τι Β6 οπ οὔτ σιατά᾽᾽ ; 50 τηροῦ μή ἰηΐ. 1. 1386. 
1. 374. γρύξῃ τι, “ αὐζοσ α βουπᾶ. 80 ΡΙ]αΐ. 17 καὶ ταῦτ᾽ ἀποκρινομένῳ 

τὸ παράπαν οὐδὲ γρῦ, Ἀδπ. 013 γρύζοντας οὐδὲ τουτί. ἍΝ Ί δακεῖν τὴν 
καρδίαν ορ. μὴ σεαυτὸν ἔσθιε 510. 1. 287, ὅσα δὴ δέδηγμαι τὴν ἐμαυτοῦ 
καρδίαν ΑΟἢ, 1. 

1. 375. τὸν περὶ ψυχῆς δρόμον, “αὶ τὰσε ἴοτ οπο᾽5 ΠΠ|{6. 850 Επτ, Οτεβί. 
8γ8 ἀγῶνα θανάσιμον δραμούμενον, Ἠαΐξ. 9. 327 τρέχων περὶ τῆς ψυχῆς, 
ΡΙαί. Τηδαεδί. 172 ε πολλάκις δὲ καὶ περὶ ψυχῆς ὁ δρόμος.. 

1, 378. τοῖν θεοῖν. 80 (οβεί, Ν'΄. 1,. Ρ. γο, Κ. τῶν θεῶν. Ν΄. ἀπά νυ]ρ. 
ταῖν θεαῖν. ΤῊΘ ΞΡδοῖδὶ τοίθσθπος 15 ἴο ΤΠ) πηθίεσ ἀπᾶ ῬθΌβθρθοπθ, δηὰ 

ἰῃς ννοτᾷ ψηφίσματα 5εετη5 ἴο ΡῈ Ὀ]υτίοα οαν ν ἰῃ6 ΟΒοτιβ, ἃ5 ἃ 5110 
ἴοτ μυστήρια, ϑ.Πο1]. Τϊηά. Εἰλϊπ}κ5 ἴῃ οτα 15 ϑοῖὴθ τϑίεσεηοα ἰη Ψηφίσματα 
ἴο “Ἰερεβ ἐς ρίείαίθ εσρα ρῬαγθηΐθβ, ννῃῖο ἢ ΘΙ γο]θοπ τγα8, ἰπ [Π6 νἱθνν 
οὗ {Π6 Ἄὁδοττιβ, ἀἸβε ποῖ]γ ν]ο]αιίηρ. 

1. 370. καθίμα, ἱπιηρεταῖ. καθιμάω, οΡ. καθιμᾷ ἱπΐ. 1. 306. 
1. 380. τὴν ψυχὴν ἐμπλησάμενος Διοπείθους. Τὸ “Π]] {με 508] νῖτἢ 

“οϊοῤεϊέλες᾿ (ΩΡ. καταπιὼν Εὐριπίδην ΑΟἩ. 484) 15 ἴο Π]] 11 ΙΓ ἤασν ἀπά 
ἔγβηζΥ ; ἴοσ 50}Π0]. αα Αν. ο88 χαοίαβ ἔγοπι {Π6 οοτηϊς ροοΐ Ατηδιρβίαϑ {Π 6 
γα Διοπείθει τῷ περιμαινομένῳ, ἀπα [Π6 51ὴη6 56η86 5. οοῃνευε ἴῃ 
τῆς. ᾳποίαίίοη (18.) ἔτοπι ῬΗσυπίομιιβ, βούλει Διοπείθη μεταδράμω καὶ 
τύμπανα ; εΕἸβονμοτα ΠΘ ἴ5 Βρόοκεὴ οἵ ἃ5 ῥήτωρ, ἀπά ἴπ ΕΠ. Τοϑ85 45 μανίηρ 

ἃ χεὶρ κυλλή ἀπὰ Ὀεΐηρ δωροδόκος. 
1. 381. ἐσκαλαμᾶσθαι, ({πΠ6 τοαάϊηρ οὗ Υ'΄. ; ἴοτ νΒΙΟη Κ. Εἶνε ἐν- 

καλαμᾶσθαι) “ ἴο σεΐ πι6 αἴ {πε ἐπα οὗ {πε τοῦ, πᾷ μα] τὴ ὑρ᾽ ; κάλαμος 
ἴ5. ἃ ἤβῃϊπρ- τοῦ, απὰ 1ῃ6 ψΠΟ]6 Ἰαηστιαρα 15 πύνενος ἀπὸ μεταφορᾶς 
τῶν ἰχθύων ἑλκομένων καλάμοις ϑ8ς5Π0]. 

1. 383. πρινώδη θυμόν, “Πεατί οἵ οαἰκ.᾽ ΤῊδ πρῖνος, ἃ Ξοτί οἵ Πο]πη-οαΚ 
15. ἴδ κεῃ 5 ἴπ6 ἰγρε οὗ ἃ ἰουβῇῃ νοοά; 50 ἰπῇ. ]. 877. Πρινίδης ΑΟἈΒ. 612 
5 ἃ [ἈΠΟΥ-Παπθ ἴῸΓ οπα οὗ ἴπ6Ὸ Αὐμπασπίαπ Ὁμάτοοα]- ὈΌσΠεῖβ, στιπτοὶ 
γέροντες πρίνινοι ΔΟΉ. 180. ἅπαντ᾽ ἐκκαλέσαντες 15. π΄ ἐπιεπάαφςοη οὗ 
Οὐοθεῖ ἔοσ ἅπαντες καλέσαντες, νυ]ρ. 

1. 285. ἤν τι πάθω ᾽γώ, “1 Δηγτΐπρ 5μου] ἃ Παρραπ ἴο τηε᾽; ἃ τϑριϊαν 
ΘΌΡΒΕΙηΐβτη ἴοσ ἀγίπσ. 80. (α]]ἔπι. ἀρ. Βπιποῖ, ῬΡοεῖ. ὅποιῃ. 69 τὸν δ᾽ 
ὀλίγος στενάχει, καὶ μέγας, ἤν τι πάθῃ, Ἐς]. 1105 ἐάν τι... πάθω. 
θάψαι μ᾽, Ῥαχ τόρ ἤν τι πεσὼν ἐνθένδε πάθω, τοὐμοῦ θανάτου ] πέντε 

τάλανθ᾽ ἡ πόλις... ὀφλήσει. 
1. 2386. ἀνελόντες. ΤΠ τοριϊαγ πγοτά ἴπ τι568 ἴοσ (αὶ πρ' ΠΡ ΘΟΥΡΒΘΒ [ῸΓ 

Ῥυτία!, 5 οὐχ οἷόν τε τοὺς νεκροὺς ἀναιρεῖν ἣν Χεπ. Απαρ. 6. 4.9 : 80 
ἀναίρεσις νεκρῶν ἼΉπΟ. 3. Το9, 113. ΡὨΙ]ΟΟΙεοπ τ ἶβηθ5 το θὲ Ὀυτίεά 
ὉΠ6ΘΓ [ῃ6 ταὶ Πηρ οὗ τ[ῃ6 (ὐουτί, 5 ἃ νγαττίου τηῖρης τνῖϑῃ ἴο θ6 Ὀυτῖθα οα 
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ἴῃς Πεϊὰ οὗ Ῥαίι]6 γῆοτο πὸ Πα5 ἀϊξεϊηρυϊοηϑ ΒΙπιβο! , ἘὸῸτ δρύφακτοι 
566 1πῇᾷ. 1]. 552, 830, Επ. 675. 

Ἰ. 388. πατρῴοισι. ΤῊΘ “ ἀποοδίγαϊ ᾿ σοἄβ οἴδη Αἰμοηΐδη ὑγεῦα ῬτΟΡΟΥΪΥ 
Ζεῖβ ἀπά Αρο]]ο, Ριὲ ῬΕΙ]ΟΟΙθοπ, ννμοβα γῃΟ]6 βου] ἰ5 'π (Π6 Ἰανγ-οουτίβ, 

ῬΙΓΘίοιβ ἴο αὐάγοββ ΠΙπη561} ἴο Τγοιβ. ΤΠΪ5 παίϊνε Βθτο, βαϊᾷ ἴο Πᾶνε 
Ῥδεῃ ἃ 80η οἵ Ῥαπάϊοῃ Κίπρ οὗ Αἰπϑηβ, μαά ἃ βἰαίιε οὐ βῃτίπθ (566 ἰηΐ, 
1. 819) Πεαγ βεδοῇ οὔ {πε (ὐουτίβΒ. Ῥο]]ιχ 8. 121 ρῖνεϑ 5 1ῃ6 πατὴς οὗ ὁπ6 
οὗ {ῃ6 (ουτί5 τὸ ἐπὶ Λύκῳ. 566 Ιηϊγοάιοίίοη 111. 8 8. Τῆς ϑ.Πο]., 

τείεστίηρ ἴο [6 ρῇταβε Λύκου δεκάς, 5ἰαίε5. {παὶ {π6 ΠῚ] ρᾷγ οἵ « αϊοαϑβί 
νγα5 δᾶ οἢ ἄδυ ἀεροβί(ε ἴῃ {πΠ6 βῃσγίπθ οὐ Τγοῖιβ, α5 δῃ δοκηον)]εᾶρσπιοπε 
οὗ ἢϊ5 βεσνίοεβ. ἴῃ {μ6 οουτί. Τ. νδῃ 1 θθῦνγεη, δα ἰος., {πἰηκ5 {παΐ (6 
βίουυ οἵ {πΠ6 σοῃποχίοη οἵ ἃ Λύκος (τοῦ θηρίου μορφὴν ἔχων) σ“ἸΠ τΠ6 
Οουτί5 Ὅαμπηα ἔτοτη [ῃ6 οἱα οἰιβίοπι οὗ 5υπιθο] Ζίπρ' αὶ ΘΌΪΠΥ πιᾶπ ππᾶεγ 
τῃε ἤρτιτα οὗ ἃ "γο]ῇ ; οοτηρατίησ ϑομόσηδπη ὅτ. ΑἸτοσ  ΠιϊπλοῚσ 2. Ὁ. 252. 

1. 392. παρὰ τὸν κλάοντα. Τιγοιβ Πᾶ5 ΡυΓΡΟβοΙυ ἤχεα ἢἷβ δροάβ 
ΒΕΓ Π6 οαπ ἤθαγ {ΠεῸ Ἰαπηθπίαί οπβ οὗ {π6 σοπάειηποᾶ : δῶ, νμοσθαϑ ἴἰ 

ἴθ ΠΟΙΩΠΊΟΙ ἴοτ {Πο56 ἴπ (τοι ]8 ἰο βεαΐ {ΠΘΠΊβα γε 5 85 ΞῸΡΡΙΙαπίβ δὲ (Π8 
ἰξεῖ οἵ βοπῖα ἤεξετο ψπὸ τῇᾶὺ Ὀοιοπα {ποπι, 50 Πεῖθ, 85 ΡΒ] οοϊεοη 
Ἰηϑιππδαίθβ, {ΠῈ Ηδξτο ἰαϊζεβ {Π6 ᾿πἰ{ἰαἰῖνε, πα σοπη65 ἀπά οἰΐβ Πθασ {Π6 

Βούτου]! ! ΤῊ ρΡοβίζίοη οἵ ἰῃς κίαίπιθ οἵ Το ἴῃ τοϊδίϊοη ἴο {πῸ 
Ἰανν-οουτίβ αἱ Αἰπδπβ 15 Π|κ6 {μαΐ οὗ Μαγβγαβ 'ἴπ ἴΠ6 Ἀοπιαῃμ ΕΌστΙΤΩ, 
Ηοσ. αι. 1. 6. 12ο. 

1. 395. ἐγκεκύκλωται. (ρ. Ἀδη. 154 αὐλῶν τις περίεισιν πνοή, Ἡοτη. 
Οάἄ. 6. 122 ὥς τέ με κουράων ἀμφήλυθε θῆλυς ἀυτή. 

1. 206. διαδύεται αὖ ; ΤΙς Μϑ5. κρῖνε διαδύεται; μὰ Δί᾽, ψΒΪΟΝ 15 

Ὁπτηθίτίοα], Βχγιποὶς ἱπβογίθα οὐ Ῥείοτε. μὰ Δί᾽. Ῥοΐβοῃ σῖνε διαδὺς 
ἔλαθεν ; 

1. 307. ὦ μιαρώτατε. ΤῊϊ5 Ξε΄ποποα οὗ νγοτᾶϑ νἱοϊαΐεβ "ἃ τι] ΡἜΈΠΘΓΑΠΙΥ 
ΟὈβεσνυϑά, ἐπαΐ ἃ ἄδοῖν] 15 ποῖ [Ὁ] ονγεα ΌῪ δὴ δηαραδβί; 50 {πμαΐ Ῥούβοῃ 
ντῖεβ. ὦ μιάρ᾽ ἀνδρῶν, ερ. ὦ σχέτλι᾽ ἀνδρῶν Βαπ. 1ο49; ἘΒεῖδὶρ ὦ μιάρ᾽ 
οὗτος. Βαΐ 5ε6 ΑΘΠ, 47 ἀλλ᾽ ἀθάνατος" ὁ γὰρ ᾿Αμφίθεος Δήμητρος ἣν, 
ὙΠΘΥΘ, ἃ5 Ποτγθ, ἔΠποσα 15. ἃ ρᾷῖιβα ; Ῥαὰχ 722 ἣν ἔχομεν ὁδὸν λόγων. ΤῊϊΪΞ5 
15 ἃ σᾶ586 ΏΘΓα [ἢ 6γθ 15 ἃ ἰεπιρίαίίοη [ο Ια ἄονγῃ ἃ μαγὰ δηά [αβί τὰ ϊα 
Δ Πα ἴο «ἱΐεγ ῃ6. Μ55. ᾿πΐο ἀρτεετηεηΐ ψ]Ὲ ἢ 1{. 

1. 208. κατὰ τὴν ἑτέραν. Τί 15. τπιϑι14] ἰο ΞΠΡΡΙΥ θυρίδα, α5 ῬΆΙ]ΟΟΙΕΟΠ 
Ὑγὰ5. Ἰονγσῖηρ ΠΪΠΊΒ6]Γ ἔτουη οπα πάον. Βεΐ βίος Ρἤταβεβ αἃ5 τὴν 
ταχίστην, τὴν πρώτην βΞιισρεδί {Παΐ πὸ βρβοΐβϑὶ υγοτᾷ πϑοᾶ Βὲ βιρριδᾶ. 
ΤῊΘ τηϑδηϊηρ ἰ5 “ἰπ {Π6 ορροβίίε αἰγθοίίοη ᾽: γοῖι αἀτθ ἴο {τὺ ἀπά σε πΡ 
ὙὙ811|6 ῬΒΙ]ΟΟΙθοη 15 ἰγυῖπρ ἴο σεί ἄοννη. 

Ἰ,. 399. εἰρεσιώναις. Τῇδ εἰρεσιώνη, οἵ “ Βατνοβί- ντθαίῃ,, τ ἰῃς 
“Ἰοα Ραηο ἢ 65 ᾿ (φυλλάσι) ΌΥ τηδαπ5 οὔδυν ῃϊοῖι ῬΕΙ]ΟΟΙ οι ἴ5 ἴο ΒῈ θεαΐθη 
Ῥδοῖκ, 15. ἀββογιθθα ὈΥ ὅ50Π0]. οπ. Επ. 729 α5 κλάδος ἐλαίας ἐρίοις περιπε- 
πλεγμένοις ἀναδεδεμένος. ΤῊ ὙγτοδῖΠ5 ννογο τηδᾶθ οἵ οἸ᾽γε οἵ Ἰατταὶ ὑνγῖρ5, 
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οτηαπιθηίθα ν ἢ ἐπ οὗ γγοο], ἀπα Ππηρ' Ὑν ἢ σαϊκθβ, ἔγα 5, ὅζο. Αἱ (μῈ 

[δϑεϊνα]β οἵ Ῥγαπορϑία απὰ ὙΠαυροὶϊα {ΠῸῪ γεγο οαγτιθα ἀροῦΐ ὈῪ Ῥογ5, 
β'πρίηρ' 50ηΡ5 500 ἢ} ἃ5 εἰρεσιώνη σῦκα φέρει καὶ πίονας ἄρτους ) καὶ μέλι ἐν 
κοτύλῃ καὶ ἔλαιον ἀποψήσασθαι, ] καὶ κύλικ᾽ εὔζωρον, ὡς ἂν μεθύουσα 
καθεύδῃ. Αοῦ (ῃς βαοτίἤοθϑ [μ6 νυυθαῖηβ ὙγΟ ΓΟ βαθροηαθα ονοῖ (ῃς ἄοοΊ, 
Δ πα τοπιαϊηθα {ποτα {1 τς ποχί βεαβθοη. πρύμνην ἀνακρούσηται, “ πᾶν 
τηονς ὑδοκ᾽; Πί|. “Ῥαοῖς νναΐοι, “τ᾿πονε 5ἰθγη-ἰοσοπγοϑί,, ἃ παιϊίϊοαὶ 

τηθίαρῃοσ, 80 ἀνακρούεσθαι ἐπὶ πρύμνην Ια. 8, 84, οΥἦ ἀνακρούεσθαι 
αἴοπο ὙΠΟ. γ. 38. ΤῊς ννοτὰ εἰρεσιώναις ἰ5 πὸ ἄοιθε ἱπίοπαβα ἴο 
βυρρεβί ἃ ᾿ϊηρ]ο ψἸΠ εἰρεσία, " τοινϊηρ. 

Ἰ. 400. τῆτες, “τὴ ϊ5 γϑατ.᾿ ὙΠ αἰοαβὶβ οοΪν ΒΕ] 4 οἴποθ [ῸΓ πο γϑᾶτσ. 
Ἰ. 4“ο1. Τισιάδης. “Νοκίτο ἴοοο Τισιάδης «ἃ τίσασθαι ἀετγαπάππι; 

Φερέδειπνος «ἃ γοΙβιηὶ 311 ὁπόθεν δεῖπνον ἔσται πο5 τενοοαΐ ; Χρήμων τι 
Χρέμης εἰ Χρεμύλος 5Ξαἰ15. ἐτεαπιοπίον ορνεπίπηΐ, ρθοιπίαθ ἀνίάπτη αἴας 
ἀνδτσιηὶ ἀΡρε]]απί.᾽ ΙΟΒίοσ δα Ιου. 

1. “03. εἰπέ μοι, τί μέλλομεν. ἘῸγ {Π15 ἔοτπι οὗ αὐάγοθθ σου] ηΐηρ 
5 ΠΡΌ ΑΓ ἀπ 4 Ρ]πΓΆ] νεῖν, ορ. εἰπέ μοι τί φειδόμεσθα τῶν λίθων ; ΑΟἢ. 310. 
566 4ἴ50 10. 328, απᾶ Ῥαχ 382 εἰπέ μοι τί πάσχετ᾽, ὦνδρες ; 

Ἰ. 4οὅ. κολαζόμεσθα. ὙΠΕτΙΕ ἰ5 πὸ πορᾶ ἴο δἱίοσ [ῃϊ5 ἴο κολάζομεν, ἴον 
{Πουρ {ΠΕ ταϊά. γοΐοθ 15 τσ, ἴξ 15. ποῖ ππρτεοθάοπίεά, ἃ5 Ρ]αΐ. Ῥτοίαρ. 
324 ὁ τιμωροῦνται δὲ καὶ κολάζονται οἵ τε ἄλλοι ἄνθρωποι οὗς ἂν οἴωνται 
ἀδικεῖν, καὶ οὐχ ἥκιστα οἱ ᾿Αθηναῖοι οἱ σοὶ πολῖται. ὅε6 510. 244. 

Ἰ. 408, βαλόντες. Ιΐ 5εθπ5 οπ ἴῃ8 ΨΠΟΪῈ {παΐ τα τηπβὶ δοοερί 
Βγιηοκ᾿β τεαάίηρ (1 οοἄ. Ῥατὶβ.) βαλόντες ἴοτ (ῃε λαβόντες ΟὟΙ͂Ν,, Κκ., 
Ῥϑοδιβα {πὸ νΠ οἷς Ροϊπί 15 τμαΐ ἴπ6 ῬΟυ5 τα ἴο ϑοδιηρεῦ ΟΠ, ἀπ ἴο στὰπ 
1π6 Ῥείίεσ {πεν αἴθ ἴο (σον οἵ. {Πεὶγ ΠΡΡΕῈΙ σατιηεπίβ. 80. ΠῸοπι. 
1. 2. 1832 βῆ δὲ θέειν, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε. Τη Εἰοο]. 5ογ ῥιπτεῖν ἰ5 {πῈ 
ΟΣ 564 [Ὁ [Ὠγονίηρ οἵἵ ἃ σαττηθεηί. 1 νὰ αγτὸ ἴο αἰίεπιρὶ ἂπ 
ἰητογρτσοίαίίοπ οὔ {πε λαβόντες οἵ ἴῃς. Μ55., νγϑ΄ τατιϑῖ βιρροβε {παᾶΐ {Π68 
οΥ5 6 τϑαϊδβίβα Ὀν (ῃ6 ΟΒοσιβ ἴο “μοϊὰ {πεῖν οἱοῖποβ, ψἈ116 πον 
Πρμῖ; 50 ἴπ ΤΠθσηι. βύϑ, [Π6 νγοῃηδῃ, 5 ΓΙ ρΡΡίηρ ἴοσ {Π6 ταν, δϑῖκβ ΠῈγ 
{τθη ἰο Βοϊᾷ Ποὺ οἵοακ, λαβὲ θοἰμάτιον, φιλίστη. ΤΗΪϊ5 ἄοεβ ποῖ, 

Βονγθνοσ, ϑαϊξ νἢ (ῃς ἀειηαηα {παι (ῃ6 Ῥουν5 5ῃοι]α τὰπ οἵ ἴο {βίο ἢ 
ΟἸδοη. Βαΐ πῃ 5080]. νὰϑ ἀρράατσβηιν βαι5ϑῆεα τὶ (ΠΪ5 Ἔχρ]απαίϊομ, 
ἀποδυσάμενοι διδόασι τοῖς παιδίοις τὰ ἱμάτια ἵνα ὀρχήσωνται εὐκόλως. 

ἼὝΒΕτΓα 15 ἃ β᾽ ΠΏ 1Π1ὰτ σοη[αβίομ θεΐννεθη διαλαβών ἀπ διαβαλών ἴῃ Ἐφ. 262. 
Ἰ. 412. κἀπολούμενον. Τί 15 ιϑιι] ῸΟΥ δὴ αἄνϑρ ἴο ΡῈ αἀάεά (οὸ 

αααΠξν (Π15. Ῥατσίῖοῖρ]ε, ἃ5. κάκιστα Αοἢ. 778, ὅζο., οΥ κακῶς ΤΆΉΘβτη. 870. 
Βζ 11 τηᾶν θὲ σοπιρατγθᾶ νι οἰμωξομένων, ἰπῇ, 1. 1033, ἜΏΕΓΕ πὸ δάνεγθ 
ἷἰβ πϑεά. Ὅτδηβ). " ἀοοιϊηεα ἴο ἀφαίῃ. 

1. 415. ὦγαθοί. Ορ. 1μ8 Ξρεβεοΐ ἴπ μοι Τϊοαθορο 5 αἀάτγαββες (ῃς 
ΔΏΡΊΥ ΟΒοτιβ, ΑΟἩ. 202 [0]]. ἀκούσατ᾽, ἀλλ᾽ ἀκούσατε. 

1, 416. ἐς τὸν οὐρανόν γ᾽, Ξο. κεκραξόμεσθα, ςΡ. οὐράνιόν γ᾽ ὅσον (ἀνεβόα) 
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Κη. 781. ὙΠ Ἰαϊίοσ Πα] οὗἉ 1ῃ6 Ἰπθ βθοὴβ ἴο θ6 τ᾽ρθ ον αβοϊσηεα ὈῪ 
ΠοΡτθα ἴο ΒΑ δ γοΙθομ, γΧῈῸ Ὑ6 4 Π]}Υ μα5 ΠΟΙ οὗ ῬΒΊ]ΟΟΙθοη, 45 {π6 ΟΠοστι5 
δοκηον]θᾶρα ἴῃ ἱπῇ, 11. 428, 427. τοῦδ᾽ 15 1Π6 τεαάϊηρ οὗ Ῥούϑβοῃ ἴοσ τόνδ᾽ 
οἵ {π6 Μ55., [86 σοηϊνε θείπρ [μ6 τϑρτΐαγ οοπβίτσιιοίϊοπ ἢ μεθίημι. 
50. ΡΙαΐ. 42 ἐκέλευε τούτου μὴ μεθίεσθαί μ᾽ ἔτι, 10. 75 μέθεσθέ νύν μου 
πρῶτον. 

1. 417. τυραννίς. ὙΠῈ πηγοαϑοηΐηρ βαβριοἰουβηεββ οὗ {πΠ6 Αἰποπίδῃ 
ῬΟΡυΪδοθ, νυ ηο ὙγετῈ Αἰ νγαῦϑ5 βοθπεϊηρ οὐέ “Ὑγα ΠΥ, 15 [τα] ΠΕΠΥ βαςτζθα 
ἴῃ ΑΥΒΟρΡμαποβ; δ5 ἴῃ ἂν. 1ογ2, ΠΕσῈ ἃ τονγασά 5 οἴπεγεα ἴογ {Π6 
Δϑϑαβϑίπαίΐοη οὗ ἃ αδααῖ ἱγταπί : ἤν τε τῶν τυράννων τίς τινα | τῶν τεθνη- 
κότων ἀποκτείνῃ, τάλαντον λαμβάνειν. ΟΡ. αἶδο ΤΏΕΒΙα. 1148; 1 γϑῖϑί. 
ότο, 65ο; ΤΒυο. 6. Ρ5 ἐπιστάμενος γὰρ ὁ δῆμος ἀκοῇ τὴν Πεισιστράτου 
καὶ τῶν παίδων τυραννίδα χαλεπὴν τελευτῶσαν γενομένην, καὶ προσέτι οὐδ᾽ 
ὑφ᾽ ἑαυτῶν καὶ ᾿Αρμοδίου καταλυθεῖσαν, ἐφοβεῖτο ἀεὶ καὶ πάντα ὑπόπτως 
ἐλάμβανε. 

1. 418. θεοισεχθρία. ὙΠε Μϑ85. ροἷνε θεὸς ἐχθρία οτ θεοσεχθρία. 
, Βεπέϊον οογγθοίβα (15. ὙΤΠῈ ΡΏταβθα θεοῖς ἐχθρός, 5 ἵπ 1) 6πὶ. φοηίγ. 
Ατιβίος. 687. 21, 15 {γεαίεα 45 ἃ βίῃρ]ε δα]εθοῖίνε τόση νυ ῃοἢ ἃ παν ΠΟΌῃ 
15 Τοσιηβά, 45 ἔτοιη καλὸς κἀγαθός οοτηε5 καλοκἀγαθία. 

1. 419. ὑμῶν. ΤῊΐβ5, [ῃ6 τραδίηρ οἵ Κ᾿ Ν. ἀπά σνυ]ρ., ϑμου]ά Ὀ6 
τεἰαϊποα ἀραϊηϑβὲ ἡμῶν ((οἄ. Ῥατ.) «ἀορίεα Ὀγ πιοβὲ τηοάδγη βά.; ἔοσ {π6 
ΟΠ οστι5 ΠΤ ΟΤΟΙΙΒΙΥ δ γαθ5. Πευηβοῖγαθ ἴο {πῸ σρθοϊαίοσβ Ηνίηρ βεπί 
ἴογ ΟἸθοπη, {Π6 ϑστοαΐ προστάτης (Ἀδη. 560), [ΠΕΥ Ραββί οπαίεὶυ ἀρρβᾷὶ 
ἴο [ῃ6 ψΠΟ]6. Ρορυΐδοθ, ἱπο]ϊηρ {Π6 Ρα]ατεα ὙΤΠδοτιβ (σαρ. 1. 42, 
ΝΡ. 400), ἀη4 οἴ ΠΕῚ ογθαίιγοβ οἵ ΟἼδοη, αἰθὸ ἀθϑου θα αδ5 προστάται οἵ 

{Π6 Ῥεορὶθβ. ὅ0ο ΡΥ υϑίηρ' ὑμῶν {ῃ6 Οοστιβ Ὀ]ασὶ οαΐ δὴ πηίϊοτίαπαίθ 
{πιῖἢ, 85 5ῈΡ. 1. 342. 

1. 421. ἐν δίκῃ. ΤῈ 5.10]. σίνεβ [Π6 ραβϑαρβ, Ἔν τῇ δίκῃ" ἀντὶ τοῦ 
δικάζοντες, ὙΥΠΊΟΗ ἰ5. ῬΟΒΒΙΡΙ6; Βαξ [Π6 σογητηοπ τηθαπίηρ οὗ ἐν δίκῃ ἱπ 
ΑΤΙΒίορ δ ΠΕ65 15 " 7 501γ,᾿ “ Τρ δου γ,᾿ 45 ἴῃ Ἐπ. ζ6ϑ8.; ΝΡ. 1322, 1322; 
Ῥαχ 628; ΤΠ 65π). 830, 4η4 1Π15 ὑγοι]α τηδῖτα θη πα}}Ὺ σοοα 5θη56 Π6Ίθ. 
γε Κπονν ποίβίηρ δροιυΐ 2 1212, [8 ϑοη (οσ, τῆοσα ΠΚεῖγν, [π6 Ῥαρ1]} οὗ 
(οΥρίαβ, {Π6 ἔαπιοιιβ τῃδίοσϊοἴδη οὐ Τιβοηξϊπὶ. ὙΠΕΓα ἰ5 ἃ 5ἰ ΠΉ11ατ, ἀπ 
ΘαΌΑΠ}]ν ΟΡ βοιτα τοίδγεποα ἴῃ Αν. 1700 [01]. βάρβαροι δ᾽ εἰσὶν γένος, 
Γοργίαι τε καὶ Φίλιπποι. ἰ κἀπὸ τῶν ἔγγλωττογαστό | ρων ἐκείνων τῶν 
Φιλίππων | πανταχοῦ τῆς ᾿Αττικῆς ἡ [ γλῶττα χωρὶς τέμνεται, [Π6 σεπογαὶ 

56η56 οὗ ΜΠΙΟΝ 15 Δ Ὄχργοϑβίοη οὐ οοπίθπιρί ἔοσ {πΠ6 πιθη ψῆο τερατα 
{Π61Γ ἴοηρτια αϑ “1Π6 Ῥεβί τη θΠΊΡῈΓ ἰΠαΐ {ΠΥ Βαανα, ἀμ ψῆο ἷνε Ὀγ {π6 
τι56 οὗ 1. 

1.422. ἐπίστρεφε, “ψ᾽ἘΕΕ] τοιιπά,᾽ ψ ἢ ἃ νίθνν ἴο αἰΐδοῖς. 80 ἰπ ϑορῇ. 
Ο. Ὁ. το44 δαΐων ἀνδρῶν τάχ᾽ ἐπιστροφαὶ χαλκοβόαν μίξουσιν ᾿Αρῇ. ἘῸΓ 
αὖτις, (Π6 τεοδαϊηρ οὗ Κ., τηϑαηΐηρ “γοι ἴῃ ὙΟῸΓ͵Γ ἔπγη, 5 γγχὲ ἰτραϊϑα 

ῬὨΠΠΡ, τηοϑβί 44, τϑδᾶ αὐτοῖς. 
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1,423. κἀξείρας, " «πὰ Πανίπρ ἄτγαννῃ ἔοσί ἢ. 80 Ἐπ. 378 τὴν γλῶτταν 
ἐξείραντες. 

1. 424. ξυσταλείς, “Πανὶηρ τηαββεα γοῦτγ ίογοαβ ᾿; 564 οὗ [Πῖηρ5 ἄσγαννῃ 
οἷοβα ἱορείμοσ; 50 οἵ τεοίεα 5α]5, πη. 432; Ἀδη. 999; οἵ ρβδτιτηβηΐβ, 
Ερο]. οο; ταῦτ᾽ εἰς ἐλάχιστον συστεῖλαι 1)εΠ|. 200. 2. 

1. 427. ἐγκεντρίδας, “Ρτίοκετο. ὙΉΘΙΘ 15 ῬΡΥΟΡΑΌΙΥ ἃ Ἰοκα ἱπτοπαθ 
Ὀεΐννεθη κέντρον, “ἃ 5ἴϊηρ,᾽ ἀπὰ ἐγκεντρίξ, “16 ΡηΟΚοτ,᾿ Π ΒΊΟᾺ 1Π6 
ἀἰοαβίβ βογαίο με ἴῃς μακρά (Ξ5ιρ. 1. 106) οπ {πΠ6 πινάκιον τιμητικόν 
(ϑιρ. 1. 167). 80 ῬοΙχ 8. τό ἡ ἐγκεντρὶς ἡ εἷλκον τὴν γραμμήν. 
“ Μαμιδβίαμη αϑὲ δου]θοβ ἰδίοβ γοΒΡαστιτη [οττηαπὶ ΒΑΡ ιΐσθθ β[ Π σατῃ γα] 
ΘτΑΡΠϊοσιπι ααΐθι5 ᾿Ἰη6α5 ἀποεραπί, Κἰομίοσ, ῬΊΟ]. Ρ. 152. 

1. 428. ἀλλ᾽ ἀφίει τὸν ἄνδρ᾽, Ἶ ΕἸ], τῃεη, 1εὲ ἴΠ6 ᾿δῇ ρο!" ὅεθ οἢ 
ΒῈΡ. 1. 416. 

1.429. τὰς χελώνας. Χαπίῃϊα5, δῇζοσ ἃ βγηατί ἀστι  ίη, ἀοε5 δοίμα!]ν 
« φοηρταϊαϊαίθ ἴῃς ἑοτίοϊβεϑ ̓  ὁπ {Π6 βασάπεβϑ οἵ {ποῖσ 5861], ἰηΐ. 1. 1292. 

1.432. τὠφθαλμὼ ᾽ν κύκλῳ. 80 νἹΓ} ΕἸΠ15]. οα Δοἢ. 342, ΓΟ] ονίηνσ 
1Π6 βυρρεβίίοη οὗ {ῃ6 τεδαϊπρ τὠφθαλμὼν ἴῃ Ἀ. Ἔν κύκλῳ οσουτβ ἴῃ 
Ἄοἢ. οοϑ; Εᾳ. 7γο; Αν. τιϑ; 1, γϑἰβέ. 267, ὅζο. ; δηᾶ κύκλῳ ψιποῦ ἐν 
ἴπ ΝῸΡ. 69; Αν. 551; [ἰηΐ. 1]. 1033, 1520, ὅεσ. Ορ. ΝΡ. ο46 τὸ 
πρόσωπον ἅπαν καὶ τὠφθαλμὼ | κεντούμενος ὥσπερ ὑπ᾽ ἀνθρηνῶν. 

Ἰ.. 435. οὐδὲν ἀριστήσετε, “οι! 5411] Ὀγοακίαδε οπ ποίμίπρ.᾽ 80 
ὙΒΕΟΟΓ. 1. 51 ἴοσ ἃ βίτηῖ]δῦ ἀαβογιρίίοη οὐ “ϑῃοτέ σομημηοηβ, ἀκράτιστον 
(ογ ἀνάριστον) ἐπὶ ξηροῖσι, ΑΘ5.ῃ. Ανρ΄. 351 πόνος νήστις πρὸς ἀρίστοισιν 
ὧν ἔχει πόλις τάσσει. 

1. 436. πολλῶν... . θρίων τὸν ψόφον. ὙΠΟ οταοκ]ίηρσ οἵ ἢρ-Ιθανεβ ἰπ 
[6 ἥτε νγαὰβ οἰΐζεπ σοπηρατεα ἴο Ἐπ ρίυ ποῖβε δηα Ὀ]αβίοσ; εἴρηται δὲ ἡ 
παροιμία ἐπὶ τῶν δι᾽ ἀπειλῆς θόρυβον καὶ κόμπον ἐμποιούντων διακενῆς, 

5080]. Ορ. Ἐροϊεβίαβί. 7. 6, "5168 οὐδοκ]ηρ οἵ ἔπεσ. ὉΠἅΩ͂ΟΓ ἃ Ροΐ, 50 ἴ5- 
τῃ8 ἰδαρ μετ οἵ {Π6 [οο].᾿ 

1.437. ἔν τί σοι παγήσεται, 1.6. ἐμπαγήσεταί σοί τι, 55. τὸ κέντρον. 
Εὸτ {πε ἐπηθϑὶβ ορ. ἀπὸ γὰρ ὀλοῦμαι ΝΡ. 7902; κατά σε χώσομεν ΑΟΒ. 
295. Τὴ Μ995. φρεπεγα!]ν ρσῖνα ἕν τι. 8566 ἰηΐ. 1]. γ84, 1454. 

1. 438. Αἴ {815 Ροϊπί {π6 Οοσιιβ αἰζεπιρί ἴο τεβοια ῬΒ]]ΟοΙθοπ, ἀπᾶ ἴο 
αἰίαοκ [Π6 βανεβ οὐ σιιατά, ῈΟ 5ίγοῃΡ]ῚΥ ταβιϑὲ ἀπά ἄταρ Ηΐτη θαοκ. ΑΔ 5 

ἃ ἵπιιθ- θοση ΑἰΠμεπίαπ, ΡΒ] οοΐθομ ἀρροα]5 ἴο {Π6 παίϊοπαὶ Ποτο, οἰκιστὴς 
τῆς πόλεως, ἴο Ξανα Πίτη ἴτοτη [6 νἱοϊθηςς οὗ [ογεῖσῃ 5]ανθθ (ἀνδρῶν 

- βαρβάρων). ΤῊε 5ἴοτυ νγαβ (ῃαΐ βοτορβ Βαᾷ (π6 ἴογτη οὗ ἃ τῆδῃ ἄρον 
πα οὗ ἃ βεγρεηξ Ῥεῖονν (διφυὴς γεγονώς, ὅ.ο]. ὅεθ Ου. Μείαμπι. 
2. 555); ἀπᾶ [Π15 15 ψ παῖ ῬΒΙ]ΟΟθοη τηδδηΐ ἴο σβαυ. Βαΐ (566 50}. 
1. 157) ἢϊβ μοδᾶ νγὰβ 50 {1]] οὔ {Π6 οαβα οἵ Ὀγασοπίϊεβ ψῖο ἢ νγαβ 
ΠΟΙΆΪηΡ ΟἹ ἔογ {{18], ἐμαὶ ἢθ 5αγ8 Δρακοντίδη ὈΥ τηϊδίακο, ἱπβίθδα οὗ 
δράκων. 

Ἰ.. 440, τέτταρ᾽ ἐς τὴν χοίνικα. Αοοοταϊηρ ἰο [ῃ6 500]. 2γτιγ Ιατρε 
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ΧΑ... 

Ἰοανεβ τορσοβθηἰθα (Π6 τὶρηΐ αἰηοιπί οὐ Ὀτθδά ἴο θὲ ἰυτηθᾶ ουΐ ἔτοτα {πε 
ὉΒοδηΐχ οὗ ἤουτ, 50 πΠαΐ τέτταρ᾽ ἐς τὴν χοίνικα 5, ΡΓΟΡΔὈΪΥ, ἃ 5οτί οἵ 
5ΒΙδηρ- ΡΏταβ [Ὸὺγ ἡ [1]] τηθαβιγο, ἀπ κλάειν ἰ5 Ρυΐ 5 ἃ ΘΌΓΡΙΪΒΘ ἴῸΓ ΒΟΤΩῚ6 
ΒΌΟΝ ὑνογά 45 μάττειν, πέττειν, ΟΥ διαρτίζειν. Αε τηϊρῃΐ τοπᾶσθσ “1 
ἰδαρῃξ γΟῸΓ ἰθαῖβ 0 τὴ [ΟΠ͵ “παγίβ ἴο ἐπ σα]]οη "ἡ ΕῸτ ῬΠΙ]ΟΟΙθοη 
Πα Ῥϑεῆ ἃ ϑθνεῖε τηδϑίοσ ἴο {π656 ϑἴανθθ, πᾶ ποὺ ὑπδν ἀῖδ {πγηΐηρ 
αραϊηϑί ἢ. ὙΠΘΓΟ 15 ἀ͵50 δῃοίΠοτῖ βοτί οἵ ρα ἴῃ {ῃ8 νγοτὰ χοῖνιξ, νυ ΠΊ ἢ 

πηθδἢ5 ποΐ ΟΠΪΥ ἃ πιθαβαγο, Ὀπΐ ἃ βοτί οἵ “ ΡΙΠΟΥΥ ᾽ οὐ" βίοοϊκϑ, Ρ]αί. 276, 
ἰηἴο ννΒΐ ἢ 5ανεβ ὑγεσα {ἢτιβὲ ἴῸσ ῬαΠϑησηθπί. ΜΈ ἐπα δοςσιβ. τέτταρα 
ΠΡ. κλάειν μεγάλα Αν. 841. 

1. 442. δηλαδή, “οὗἉ σοιγϑα ἴἰ ἰ5 Γ᾿ Βα[ίτηδηη οἡ Ρ]αί. Οσῖς, 923. ψουἹά 
τϑαά δῆλα δή, ἀπά (οβεί δῆλα δ᾽ εἰ καί, κ-τ.λ., “ἀπ΄ Ποτε᾿β ῥγοοῦ {Πεσθοῦ, 
βίησα,᾽ ὅζο. τούτω, 45 ἴῃ ἰηξ 1. 452, τοῖεγ ἴο Χδηίῃϊαβ πᾶ ϑοϑίδϑβ. 

1. 444. διφθεραί, “Ἰεαίῃοτη Πογκίης ᾿; ἐξωμίδες, "“ 5] Ἔα νεὶθθς ϑιηοοκϑ᾽; 
Δ Π4 κυναῖ, “ ἀορ-5Κ1Π φαρ5, ἀΥ6 σορ ΪΑΥ ἁτίϊοϊος οὐ ἀτεβ5 τιβεά Ὀγ οουπηίτυ- 
ΓΘ 8Πη6 5ἴανεβ ; ΝᾺΡ. 72, 268 ; Ἐπ]. 8ὃο ; ΡΙαί. ΙοΟ2. 

1. 445. ὠφέλει. Οτεεη σοΙηραγαβ πη. 874 εὐνούστατόν τε τῇ πόλει καὶ 
τοῖσι δακτύλοισιν. 

1. 446. ῥιγῶν. ΤΕ “ Ατὶς᾿ ἱπῆπ. ἤτοι ῥιγόω, α5 ἴῃ Αν. 9235; ΝΡ. 

442. 
1. 447. ἐμβάδων. ΤῊϊ5 νγοτά σοπΊθ5 ἴῃ 8ἃ5 ἃ Ἰοόκα αἴΐζεσ {π6 βρίπεὶ 

παλαιῶν, ὙΠΟ τηΐϊρῃς ᾿βαϊξ σῸἢ} ἃ ννοτά 4δ8 (54Υ) δεσποτῶν. Ῥαΐ 
ΚΤΘνΘΙΈΠΟΘ ̓  [ῸΓ “ ἀποίθηΐ 5Ποθβ αἱΐετβ. (8 ροϊπέ οὗ νῖϑνγ πηδίθγδ!]ῦ ! 
ὙΠ ἔνι... ὀφθαλμοῖσιν ορ. ΤὭρορῃ. 85 οἷσιν ἐπὶ γλώσσῃ τε καὶ 
ὀφθαλμοῖσιν ἔπεστιν | αἰδώς. 

1.451. ἀχάριστος. 80 ϑίτερϑίαεβ. οἰδῖτηβ. σταιίἐπαθ ἔτοσμη ῃΪβ 50 [ῸΓ 
1Π6 ῬαΠΙΒῃπηθηΐβ Ἰπῆ]οϊεα οἡ Πΐτὴ ἴῃ 5 Ῥουποοῦ, γνῆθπη με ἤορσσοά ΠΙτὰ 
εὐνοῶν γε καὶ κηδόμενος ΝΡ. 1410. ῬΠΙΠΟΟοΙεομη Το ἐθοςῖαβ ζηλωτόν 
ὈΥ « ϑ5οτΐ οὗ ᾿γοῃύ, τηθαηΐηρ {Ππαΐ ΘΥΌΓῪ πα ϑνοι]α Δ]1|ονν ἢς μαὰ μαὰ 
ἃ ΥΕΙΥ {111 5Πατα οἵ ναί υναβ ἄτι ἴο ῃΐπη. 
ν1 75: καλὴν δίκην, Βαηάβοτηβ, 1.6. “ ἈΠ] ῬΕΠΡΊΕς 50: ΕΠ. 923. 
..454. οὐκέτ᾽ ἐξ ιακράν, “ αἴ πο αἸδίαπί {της ̓  ; ΠΙ. “ποΐῖ ἴο θὲ ἀφίεσσβα 

ἴο ἃ δι-ο ἀαίς,᾽ ἃ Πιγῖῃοῦ οχρ]απηδίίοη οἵ 5 ΞΡ: Ὅρ. Ηδι, 2: Τοῦ 
οὐκ ἐς μακρὴν ἔργου ἔχεσθαι, Τ)ετηοπίῃ. ΟἸΥΠΙΗ. 2. 24. 1 δοκεῖ δ᾽ ἔμοιγε 
δείξειν οὐκ ἐς μακράν. 

1. 455. βλεπόντων κάρδαμα, “ ν»Ί 1 ὈΙοΣ ο]αησοβ. ἘῸτ {Π6 Ρραηροπίὶ 
παίατα οὗ [Π6 ΄ παβίασίϊπτη,᾽ ΟΡ. ΤΠ βίη. τό, ἀπ ΝΊΓΡΊ (9), Μοτείστη 85 
φασεχ ἐγαλη)έ αεγὰὶ τες γιασέμγέϊα γηογσῖε. ΟΡ. αἴ5ὸ νᾶπυ βλέπειν 
Επ. 621; βαλληνάδε ΑΟἢ. 252 ; ναύφρακτον 10. 95; θυμβροφάγον 1Ὁ. 254; 
ὀρίγανον λα. 603. 

1..4.57. τῦφε πολλῷ τῷ καπνῷ, “ 5{1Π6 {Π6πὶ ὙΠ ρ] επίν οὔ γογ 5πιο κα ᾿ 
ςΡ. πολλοῖς τοῖς ῥόδοις, " ὙΥΪΓΠ ὙΟῸΓ τοβ6 ἰθᾶνεβ ἰπ 5Πονγετβ, ΝῸΡ. 1330 ; 
πολλῷ... .. τῷ ποτηρίῳ, “ν ἸΔῈ ἐτεαπεηΐ ἀρρ]ϊοαϊοπβ οἵ γοῦγ οαρ,᾽ Ἐᾳ. 124. 
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ΔΌΤΕ. 21ΜῈ5. 442--65. 

Ἐὸτ ἴῃ ιβὲ οἵ τῦφε ορ. Επτ, Ογοὶ. 474 Κύκλωπος... ὀφθαλμὸν ὥσπερ 
σφηκιὰν ἐκθύψομεν («]. ἐκτρίψομεν). Χαπίμῖαβ τπᾶὺ ΡῈ βιιρροβεὰ ἴο θὲ 
διτηθα ὙΠ ἃ οἷα (τῷ ξύλῳ), ἀπᾶ ϑοβίαβ ἴο θ6 σαγγυϊηρ ἃ Ὀγαζίθσ νυ 11} 
τηαίοτία]5 Το Γ 5πηοκίὶπρ ουξ ἃ νγαβρβ᾽ πεϑῖ. Βάεγοίθοη δά άγεβϑοβ Χαπίῃ 5 
ψ τ τῃ 6 πνοτὰ5 παῖε παῖ᾽, ἀπᾷ {Πεη, ἰατηϊηρ' ἴο ϑοϑίαβ, βαγβ ἀλλὰ καὶ σύ, 

“δηα ἀὁ γοι οἢ γοὺγ ρΡατί,᾽ ὅζο. 
Ἰ. 458. σοῦσθε, σοῦσθ. Τῆε νυὶρ. τοδάϊηρ ἰ5 οὐχὶ σοῦσθ᾽, »νῈϊοῖ 

βθαπὶβ ἴο ὈῈ ἀουθεα] τρεῖς, α5 σοῦσθε 5. ἀπ ἱπιρογαίίναὶ ἴογπι. ΟΡ. 
σοῦ, 58. 1. 2ο9. 80 Αεβοῃ. ϑιρρὶ. 896 σοῦσθε, σοῦσθ᾽ ἐπὶ βᾶριν, ϑοΡῇ. 

ΑἹ. 1418 ἄγε πᾶς... σούσθω, βάτω. 
1. 459. Αἰσχίνην. ΤῊΪϊ5 5 ἴῃς βαπῖθ ρείβϑοπαρ δ5 {π6 ὅοη οἵ 56115 

(δ. 1. 325), ἴ!6. ναρουτίηρ Ὀγαρρατί. Ἡδβυομ. δπα ϑυϊά. αυοίς 
σελλίζειν ἃ5. πηραῃίηρ “το Ὀοαβί᾽ ; {πθ ἀουδὲ θεὶπρ Βμεῖμογ ἴῃ. πατηθ 
,δεΐίς ἴα ἃ ἰἈ ποῖα] ἀαγίναϊςινε ἔγοτη [Π6 νευρ, οὐ ψΒθίμογ (Π6 νει 15 

[ογπηθα οἡ ἴῃς δοΐια] ἤδῖηθ, αἃ5 ψῈ 156. “ἴο Πεοίοτ,᾽ “ἴο Ρυτγκε,, “το 

Βογνοοίι. ὍΠα 5080]. ᾿πηαρίπος {Παΐ ἱπ Σελλαρτίου {ποτα 15 50 1ὴ6 8]]1- 
βίοπ ἴο σέλας, Ὀεσαιβε ὅ καπνὸς τοῦ σέλαος γέννημα. ἀτεοη βυρρεβίβ 
ἔρ0η. οὗ Β]αζίιβ.᾽ ΒΥ προσθείς 5 ΡΙΟΡΑΡΙΥ τηθαπί “ δίῃ 45 8 
ἱπρτοάϊθπε το [Π6 βιηοκε- ρτοάποίϊηρ οοπηροιηᾶ γοῖ παν αἰτεῖν ΙΗ 
γοῖ. 1 Πᾶνα [ο]ονγεὰ Βογρὶς ἰπ μἷβ αἰνίβίοη. οὐ 186 1ἴπ65 θείνγβεη (ἢ 
γδτΙΟΙ5 5ΞΡΘΆΚΟΓΚ, 

1. 46ο. ἄρ᾽ ἐμέλλομεν, “50 ννε γε ΠΚοὶνῪ ἴΠῈπ, ΘΟΟΠΟΥ ΟΥ Ἰαΐοσ, ἴο 
ΒΟΆΙΘ γοῖι αὐγαγ. [Ι{ 15 Βείίεσ ἴο ἐπα {Π6 1ἴπ6 ν ἢ ἃ ΠῚ] βἴορ ἀῃά ποῖ 
ὙΥἹ ἢ ἀη Ἰηϊειτοσαίίοη : 50 Αςἢ. 347 ἐμέλλετ᾽ ἄρ᾽ ἅπαντες ἀνασείειν βοήν, 
ΝΡ. 1301 ἔμελλόν σ᾽ ἄρα κινήσειν ἔγώ. ΙΓ τῷ χρόνῳ ορ. Νὰ. 66 
εἶτα τῷ χρύνῳ κοινὴ ξυνέβημεν. 

Ἰ. 462. τῶν μελῶν... βεβρωκότες. ΕῸτ [Πϊ15 ρΡατεϊἴνε σεπ. ΟΡ. Η οτη. 
Οάἁ. 22. 403 βεβρωκὼς βοός. ἼΠΕ νοτὰ μελῶν 566 1ὴ5 ἴο θῈ ΠΌΤΠΟΤΟΌΒΙΥ 
σἤόβθη, δ5 ἴξ σὰπ δα θΑ}}Ὺ πηθαῃ “105 ΟΥ “ϑβόηρϑ, δοοοτσαϊπσ ἴο (Π6 
ςοἸουτίπρ γα ρσῖνε ἴο βεβρωκότες. “λίϊοεϊες νγαβ ἃ ταρὶο ροεῖ, βἰβίθγ᾽ 5 
50η ἴο Αδβομγ υβ. Ηδξ ἰ5 βαϊὰ ἴο βανε ραϊπθα (ῃς ἢτβί ρὑτίζε ψΏΘη 
ΘΟΡΒΟοΙες Ἔχὶ ιιοα τς Οεάΐρυς εχ. 866 5080]. οπ ἂν. 281, ῇθτα 
ῬΗΙΙΟΟΪε5. μας {πΠ6 πἰοκπαῖηα οἵ ᾿Αλμίων σίνεη Ηἷπὶ θεοδιιβε οἵ ΠΪ5 πικρία 

ἈΠ σκληρότης. Ηΐβ υρ]γ ἴαος απὰ ἤρσιτε ἃ οοιητηθηΐϊθα ο ἴῃ 
ὙΤΒΘ5πι. τύϑ8. 

1. 463. αὐτόδηλα. 80 1,. Τὴὐπά. ἔοτ αὐτὰ δῆλα, ορ. ΑΘ56Π.. 5. ο. Τ. 848 
τάδ᾽ αὐτόδηλα. 

Ἰ. 465. ὥς μ᾽ ἐλάνθανεν ὑπιοῦσα, “ον 516 νγαϑ5 βίθα! πο ΠΡΟ ΠΊ6 
ἀπο βοσνοᾶ. ὙὴῸ Μ595. νατὺ Ρεΐσ θη ἐλάμβανεν απα ἐλάνθανεν, ν»]τἢ {Π 6 

δααϊίοη οὗ λάθρα Ὀείοτα [Π6 γογρ, νυ ΒΪ ἢ τᾶν ΡῈ ἃ σίοββ βχραἰηϊηρ {πὸ 
ίοτοα οὗ {π6 ῥσερ. ἴῃ ὑπιοῦσα. Βαΐ ἰξ δ4145 πο ροϊπί ἴο πε βεηΐβηςθ, απὰ 
ἱπογθαβθβ {πῸ αἰ Πα] νυ οὗ ἀτταηρίηρ {Π6 1ἰπα ἴο σοσυτεβροπα ψ ΙΗ Βα. 407. 
ὙΠ ὑπιοῦσα ορ. ὑπέρχεσθαι ἴπ Ἐπ. 269; ὙΠΕτΠ. 1332. ΤΠ βίγαηρε 
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"74.5}5. 

ἐχρσαβϑίοη ἴῃ {Π6 ποχὶ 1η6, τόνῳ πονηρέ, “ ν]]Π] ΑἸ ΠΟΤΙΞΙΥ ν1]6,᾽ 15 Π|κὸ γονῇ 
γενναῖε ϑορΡῇ. Ο. ΚΝ. τ46ρ; φύσει πεφυκώς Χεη. Ἡΐετο 2. 9. Τλδ 5.0]. 
αἰζετηρίβ ἴο ἔοστοθ ἴοο τηπο ἱπέο ἴῃ Ῥῇταβθ ὃν ἱπίογρτγείίησ ὦ ἀσκήσει καὶ 
μελέτῃ πεπονημένε τῆς τυραννίδος. 

1. «66. κομηταμυνία. Α “Ἰοπρ-Παϊτοᾶ Ατὐηνπίαβ᾽ σου] σοτη ἷπθ 81] 
16 εἰεγαΐπαου οὗ ὑνῃϊο Ατηυηΐαβ νὰ ἃ ἴγρε (ΝῸΡ. ὅοι ; ἱπῇ 1. 1267), 
ὙΠ (Π6 ἁτιβίοογαῖϊο Ἠδαρἢ ΠΠ685 βαρροβθα ἰο ῬῈ οοπποϑοίθα ψἹ ἢ {Π6 
Ὑγεατηρ᾽ Οὗ Ἰοηρ Βαὶγ (κομᾶν). ὅ58ε Επ. οϑ8ο; ΝΌΡ. 545; Αν. ΟἿ1, 1282; 
ΕΠ ἘΠ ΠΡ ΡΤ, 

Ἰ. 469. εὐτράπελον, “ ννἱίγ,᾽ “ἱπρεηίοιιβ.᾽ ΓῸΓ εὐτραπελία Ἰοϊποα ΜῈ 
χαριεντισμός, 5ε6 Ῥ]αί. ἈΘΡ. 563 4, ἀπᾶ ορ. ΤΠτο. 2. 41. Τῆς ΟΒοσιβ 
τηΐρης μάνα Ῥεθη βαἰἰβϑῆθα νυ] 5οπις οἴθνεσ, ΒοΡἸβίϊοαὶ ἀτριτηθπξ ; θαΐ 

ΒΑΕΙγοθοη ἢα5 ποῖ θνεῃ {Π15 ἴο οἵξεγ {Π610---ποιῃϊηρ Ὀτΐ ἃ οο0] οΪ αἰ πὶ 
ἴο δυς ποσίν. 

1. 471. τῆς κατοξείας βοῆς. Τί [πε ἤεῇἤηϊία ἁτίϊοϊε θὲ τὶρῃΐ Ποτο-- 
Πα 1 15 [Π6 τεδάϊηνσ οὗ 411] ἰῃς Μ89.---ἰΐ τητιϑὲ τηθδη “ [Παΐ ποῖϑυ ουΐοτυ. 
ΔἰΠπἀθα ἴο ἴπ μὴ κεκράγατε, 510. 1. 415. ἘΕἼΠΊ5]. «ἡ Μεά. Ρ. το2 νου] 
τεδα ἄνευ μάχης τε καὶ κατοξείας βοῆς. ἘΠΕττήΔηπ, θδοκιιβε οὗ ἴῃς αἰ ἤσα] 

σοπδίσποίοη ἔσθ᾽ ὅπως ἔλθοιμεν (ἔλθωμεν Ἰκ.), Ξπιρρεκία ἂν ἐκ μάχης. 
ΒΒ Πετθ, 8ἃ5 ἴπΠ ἄδβοῆ. Αρ. ὅ2ο οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως λέξαιμι, Ἐτιτ. ΑἸο. 52 
ἔστ᾽ οὖν ὕπως ΓΑλκηστις ἐς γῆρας μόλοι; “γα ἅτ ποῖ ἴο ἴαϊκα ὅπως α5 
ἃ ΠπΑ] σοη]πποίϊοη, Ὀαΐ δαυϊναϊοπηέ ἴἰο χα γαΐΐογιθ. 50 7. ναῃ Τ,θϑινγθη 

γΘη δια ἐεψηζα αἰψα γαΐ0 ὀχεία χα οδοίηηθς. .. ἰοχεῖ ὃ ἘῸΥ ἐς 
λόγους ἐλθεῖν ορ. Ἐπ. 806 στεμφύλῳ ἐς λόγον ἔλθῃ. Α 5ἰπλ}1΄ ἀαϊνε 
ΔΡΡδαῖβ 'π {πΠῸ πεχί τννογᾶβ σοὶ λόγους, “« οοῃΐίεγεπος Ἱ ἢ (Π6 6} ΚΕ 
5Π 014 ἐχρεοΐ ἐς ἴο Ρε τερεαίβά. 

1.475. ξυνὼν Βρασίδᾳ. 866 οἡ 510. 1. 288. ΤΠδ ὅ.Π0]. ἱπίεγργοίβ 
κράσπεδα στεμμάτων δ5 “ Πίηρσεβ οἵ νγο 0] ̓; ορ. ΤΠδοου. 2. 53 τοῦτ᾽ ἀπὸ 
τᾶς χλαίνας τὸ κράσπεδον ὥλεσε Δέλφις. ὙΠΕΙΘ ΤηΔΥ Ὀ6 50Π16 Δ]]πβῖοῃ 
το 1Π6 ϑ'ρατίδη τρίβων, νγὩΪϊοἢ ΑἸοΙΙαἄθς5 αβδοίθα θη ΠῈ να Ροβίησ 
85 ΔΠ ΔαΠΉΪγευ οἵ ϑρατίαῃ ὑγαγβ. ΤῊΘ ΡΙΌΡΟΓ τηθαηΐηρ οἵ ὑπήνην ἰ5 
“χηοπβίδομε,᾽ Ῥετῆαρς ἴτοτῃ 115 ροβίξϊοη. Ῥεηθαίῃ {π6 ποϑβίγι]5 (ὑπο- ΑΩ); 
Ῥαΐ 11 βθῈπὴ5 ἴο παν Ῥθθὴ δρρ]ἰθα ἴο (ῃ6 Ῥεαγά δ5 νν6Ὲ]]. Ορ. Τ,γβῖβί. 
1073 καὶ μὴν ἀπὸ τῆς Σπάρτης οἷδὶ πρέσβεις ἕλκοντες ὑπήνας [ χωροῦσ᾽, 
ΠΟΤῈ {Π6 Ὑϑίδσεπος πηᾶῦ ΡῈ ἴο {π6 ἀτοορίηρ τηοιιβίδοῃθ οὐ {Π6 Ἰοηρ 
Ῥβατα--- σον {ΠῸ Ἰατζίοσ. 

1. 477. ἐκστῆναι, ΔΡΡατΙΘηΓΪΥ -α “ἰο ἄτορ Πίπι, 1.6. ἴο 1εὲ Βἰπὶ σο. 
Ῥετῆαρϑ ἰΐ τηδὺ πηθδη βοιηθίίηρ ΠΠ|ὸ ἴο ὁ 5 6εὺ οἱ ἔτοιη, 5 ἃ ργεραϊδίίοῃ 
ἴοτ {Π6 πηθία ρου ἴῃ κακοῖς ναυμαχεῖν. ΟΥἍ, ἴπ [Π6 56η56 οἵ “Τεηοῦπο- 

ἱηρ,᾿ ΠΚα ἐδαδγε δογιῖς, ορ. Αςἢ. 617 απᾶᾷ ἐκστῆναι ἁπάντων τῶν ὄντων 
1)6πὶ. ῬΊΟσπη. 959. 

].. 478. ὁσημέραι, Πετοα, απᾶ ἴῃ ῬΙαί. τοού. Τί ἰ5 [ῃ6 ατεεῖς δαυΐναϊθηΐ 
οὗ {Πη68 1 τίη ψεούίψιοί φτγι αϊό5 Ἡ οτ. Οἄ. 2. 14. 5. 
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ΔΝΟΤΕ5. ΦΙΝῈδ 466-491. 

1. 480. ἐν σελίνῳ, “γουτ βίορϑβ πανα ποῖ γεῖ γεδοῃ θα [Π6 ραγβίθυ οὐ ἴΠ6 
τιιθ.᾿ Αοροοταϊηρ ἴο {η6 500]. [Π656 ΠΘΓῸ5. ὑγεγα ᾿ἰϑθα ἂ5. δὴ οαρίηρ ἴο 
βαγάρη- 6 αθ, ἀπά 50. σα πῆθδηῃ, τῃθίαρΠουί σα! ]γ, “τ Πησε οἵ {ΠῸ 
τηφίζοτγ. Αε πιϊρῃΐ σομηρατο ἴΠ6 ΠογΡ- 6 α5. ἴῃ (ῃ6 σαγάήδθη οἵ ΑἸοΐποιβ, 
Ηοιη. Οἁ. γ. 127 ἔνθα δὲ κοσμηταὶ πρασιαὶ παρὰ νείατον ὄρχον ἰ παντοῖαι 
πεφύασιν, ἐπηετανὸν γανόωσαι. 

1. 481. τριχοινίκων ἐπῶν, “[οτ {Πϊ5 ΞρΘοίτηθη οὗ οὐγ {ἢτϑα- απατὶ νγοσ5 
11] τ ΡῸΡ ἴῃ. ὙΠ ΟΒοστιιβ 566 πὶ5 ἴο τθαῃ ἴπαΐ δι} ἃ [ατ- εἰοπ δα 
ΡὮταβα ἃ5 “Ῥαύβίου ἀπᾶ στο ἴἰ5 Ραϊ ἃ 5118}} βαπιρ]ὸ οἵ [Π6 αριῤῥΖίας οἴ 
σεσγιεῖῤεααίία τεγόα, νυ ῖο ἢ {Π6Ὺ οαπ Ρῥσοάιϊιοβρ, 1 ΡαΞη θα ἴο Θχίγθ 165. 
ΤΠ6 5080]. 15. ψσοηρ ἴῃ ἱπίογργοίίηρ τριχοινίκων Ὀγ εὐτελῶν. Τί 15 
Ῥδίτου σοπιρατθα ψ] ἢ ῥῆμα μυριάμφορον ῬὰΧ 521. 

1.482. ἀλλ᾽ ὅταν, 1.6. ἀλλ᾽ ἀλγήσεις ὅταν. ΤἼς ξυνήγορος, πεεηξαίον 
φεῤἑίσισ, 5. Ῥυαοίϊοαν (μ6 “Ῥγοβεοπίογ ̓ ; Ῥὰξ ἢθ σεῖβ. ἢἷ5 {1Π{16 1ςτςΟὴ 
θεῖησ 1Π6 “ αϑβιβϑίαπε ̓  ογ΄. “δᾶανοοαίβ ̓  ΨῈΟ Πε]ρΡ5 (Π6 κατήγορος. ΟΡ. 
Ἄρδ. 685 ; Ἐπ. 1361. 

1. 82. ταὐτὰ ταῦτά σου καταντλῇ, “ ἀτεποθεϑ γοὰ Ἰ (Π6 56] πϑαῖης 
δοσιβαίοπβ.᾽ ΟΡ. ΡΙαϊ. Ἀερ. 344. Θρασύμαχος ὥσπερ βαλανεὺς ἡμῶν 
καταντλήσας κατὰ τῶν ὥτων ἀθρόον καὶ πολὺν τὸν λόγον, 10. 563 Ὁ καὶ 
φιλοσοφίας ἔτι πλείω γέλωτα καταντλήσομεν. 

1. 485. ἢ δέδοκταί σοι. Τί 5665 ΠΘΟΘΘΘΑΤΥ ἴο τοαά σοι, τείουσίηρ ἴο 
της ΟΒοτζαριιβ ἰπβίεαα οἵ μοι ψ ἢ της Μ55. Τῇ μοι ΡῈ τεϊαϊπϑα 1{ τητιβὲ 
6 τεπάθιθα ἀ5 δῇ εἰἴμῖοαὶ ἀαίϊνε τε 1 5ῃου]α κα ἕο Κπονν. ὍὙΓΑΠΒΙ. 
να νοι τηδδ ΠΡ γουΓ Πυϊπα ἴο Β6 Ῥυμηπ]6]64 ἀηα ἴο ῬαμηΠΊΕὶ 4]}] ἀὰν 
Ἰοπσ ὅ᾿ 

1. 86. οὐδέποτέ γ᾽, Ξο. ἀπαλλαχθήσομαί σου ἴτοτῃ 510. 1. 484. 
Ἰ. 487. ὅστις ἡμῶν... ἐστάλης. ὅ5.}0]. ὅστις ἐστάλης ἐπὶ τῷ τυραν- 

νεῦσαι ἡμῶν. 
1.488. ὡς ἅπανθ᾽ ἡμῖν. ὙΠΕΙΕ ἴδ ΘΥΕΙΥ ΤΕΆΒΟῚ [ῸΓ χείαϊπίηρ ἡμῖν, 

1(ῃ6 τεαάϊηρ οὗ Κ., δ Βουρ Αἰπιοβὲ 811 εἀά. σῖνε ὑμῖν. Βάε]γοίθοη 
που θ5. ἈΪπηβ ΙΓ ἀπ ἢϊ5 Ὀγοίποσ οἰξζεηβ ἴῃ {π6 11δὲ οὗ {ῃοβα ΨῈΟ δῖα 
ΟΥαΖΥ Δ Όουί “ΕΥΤΆΠΩΥ ᾿ ΔΠα “ σοΠΒΡΙ ΓΟ. 

1. 400. ἧς ἴακε5 ὉΡ τυραννίς Ο]γ, οὐδὲ πεντήκοντ᾽ ἐτῶν, “πο, ποΐ ἴῸΤ 
ΠΑ]Γ ἃ οοπίυσγ᾽ ; πϑεᾶ ναριεὶν ἴο ἜΧριῈ85 ἃ νεσὺ ἰοηρ {ἰπ|6 : Ραΐ (ῃς 
τοίθγεποθ οαπποΐ ΡῈ ἀεβηϊζεϊυ ἴοὸ (6 ἄαίε οὗ {πε Ῥεϊβιβίγαιιαθ ὍὙῆε 
αἴαττη ἀθοιξ “ ΕΥΤΆΠΗΥ  τνα5 σοπβίδ ιν ἡ ἴῃ {6 αἰτ,᾽ 6.6. αἴζεσ {πε ΜΈ]|α- 
τἴοπ οὗ τῇς Ήεππιαθ, καὶ πάντα αὐτοῖς ἐδύκει ἐπὶ ἐυνωμοσίᾳ ὀλιγαρχικῇ 

καὶ τυραννικῇ πεπράχθαι ΤΠαο. 6. 27. 
1. 401. ἀξιωτέρα, ἴἰπ {πε 56η56 οὗ εὐωνοτέρα, “οἤΘΑΡετ, 15. ἀεβουθϑᾶ 

Ῥν {πε ὅ.}0]. «5 ἐν ἀγορᾷ εἰθισμένη λέγεσθαι, 1. 6. ἃ σαηΐ ΡΏταβα οὗ {πε 
{ταᾶθ ; Ῥσόθαθὶν ἄξιος νγαβ ᾿ἰϑεᾷὰ ὈῪ {μ6 βαϊθβϑπίαημ ἰβῃμίηρ ἴο αἰίσασι 
ΟΙΒΕΟΙΩΘΙΒ ἰπ ἴΠ6 56η56 οὐ “ἄονγῃ ἴο {μεῖὶγ τίρμς ργῖοο. Ορ. Εαᾳ. 645, 
672, 805, 806. 80 πονδήαγβ, ΒΕ βαγ5, [6 νγοσγᾷ "{Ὑταθην ̓  15 Ῥαηάϊθα 
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"7445}5. 

ἀροῦξ ΘνασυγΠΟΥΘ, ἃ5. ΘΟΠΙΠΊΟΩ Δη4 Οἤδθαρ 85 54] ἤβῃ. Τῆὸ ΠΟ]. 
ἱπτογργεία κυλίνδεται ὈγΥ περιφέρεται, Ὀὰὺΐ ἴ ΡτοΟΡΑΡΙΥ σοπίαϊπβ {Π6 
ποίΐοη οἵ Ῥεΐηρ Κποοκεᾶ δροιὲ ἤθσγε δῃᾷ {ῃογα Π|κ6 ἃ Ῥδ]Υ {πΐηρσ. 80 
Ἐρο]. 2οὃ τὸ δὲ κοινὸν ὥσπερ Αἴσιμος κυλίνδεται. 

1. 492. ὀρφώς, “ΡεΙοΒ. οροῖβ Πα5 δὴ ἱπίθγθϑίίπρ ποῖθ οἱ 1ῃ15 ἤβῃ, 
ψΒΙΟΝ Π6 ἴακεβ ἴο ΡῈ ἃ Ἰαῦρε βρβοίθβ. οἵ ρεγοῖ, 5111 οδ]Ἱ]δᾶ ογῴλος οἵ 
γοῤλος ὈΥ ἴῃ8 ασγβεκβ. ΟἸαγκε ((]αβ5. Κδν. 11. 97) τοπᾶθυβ 11 “βίοπε- 
Ῥαββ᾽ (β5ε6α Αἴῃβθη. 7. 315). ἴπ [Π6 βᾶπιε ραββᾶρθ Αἰμοπαθιιβ σῖνοβ 
ὀρφώς 85 {π6 τίρμι δοοεπίπαίίοη οἵ {Π6 ποπι., ὑνῃ116 {πΠ6 Θ΄ Π0]. βαγβ {παῖ 
186 δοοιβαίϊνε 5Ποι]4 ὈῈ τντιςε πη Ρευβροπίθποη. ΒΥ μεμβράδας [15 
τηθαηΐ βοπὴ6 Κίηα οἵ “ βρτγαΐβ᾽ οἵ " ρ]ομαγάβ᾽ : [86 ροϊπὲ Ρείπρ {παΐ {πῸ6 
ΤηΔ ἢ ὙΠῸ 4065 ποῖ οαγα ἴο ΒῸΥ “βργαΐβ᾽ θὲ ἐγθαῖβ ΒΙΠη561 ἴο “ Ῥϑγοῇ 15, 
ἴῃ ἴῃ6 νίδν οἵ [ῃ6 αἰβαρροϊηίθα βϑρτγαῖ-56 116 αἱ {86 δα]οϊπίπηρ 5141] 
(πλησίον), ἃ ἀαϊηίγ ἰξβάεσ ν] ἢ ατιβιοογαιοαὶ ῥσοραπβίεϊοβ. Νοῦ 1 Β6 
Ῥατομαβα ἃ ΠατηΡ]6 “Δπμομονυ 15. Π6 βαΐδ γοπὶ οὐ [οἰβ5πι, [Ὁ Π6 τηδὺ ΡῈ 
ἰειηρίθα ἴο Ῥὰγ ἃ “ ἸΙβεῖκ᾿ (γήτειον) 45 ἃ γβ 158} ἴο ἢ. βοοσ ἤβἢ ; απᾷ {παῖ 
ἀϑαΐῃ 15 ἃ ἰγαὶξ οἵ μαπρῃςηθθ5 ἀπά ΤιχατΥ. 

1. 406. προσαιτῇ τις ἀφύαις. 80. Βτπποῖ ἔοτ {πΠῸ ταῖς ἀφύαις οὗ {Πς 
Μ55. το ἀνοϊᾷ ἃ ἀδοίυ] ἴῃ {η6 ΒΓ ρ]αθθ. Ὁρ. Δ}. 318. 

1. 497. θατέρῳ. 5.80]. τῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷ ὡς οὐκ ἄξιον ἡγουμένη τὸν 
τυχόντα φαγεῖν γήτειον. Ορ. Ἐςο]. 498 παραβλέπουσα θατέρῳ. 

1. 400. φέρειν, “[τπΙ5} γοι ΜΙ, Κὸ τΠ6 {τθυΐε ραϊὰ ἴοὸ α Ἰοτζὰ 
(φόρος). ὅτεεη. 

1. 502. ταῦτα γὰρ τούτοις, “65, [ΟΓ 50}} ἰατιη5 ἀγα Ρ]θαβαηΐ ἴῃ {Π656 
ΤΩΘΠ᾽ 5 Θ8Γ5.᾽ 

1. βού. γενναῖον, “ σεῃ.]Ετ ΔῊ} Κ6,᾿ 5Ὸ0 ἢ 5 [6 ἀαϊπίν Μοσγυομτβ 1[γ65. 
ΕῸγ τῃς Ἰυχυτίοιιβ Πα 15. οὐ 115 τηδῃ, ορ. θῇ. 887; Ῥαχ τοοδ ; ἰηΐ. 
1. 1142; (Π6ὺ νοι] ἔοσπὶ {Π6 τποβί ςοπιρ]εία οοπίγαβί ἴο “{π6 φαυὶγ- 

{ππάρίηρ, Ῥϑιορρίηρ 116 οὗ ἀτιπάρσεγυ,, το ψΒΙΟΒ {πΠ6 ἀϊοαβὲ ἰ5 σοη- 
ἀεπηπεά. αἰτίαν ἔχω ταῦτα δρᾶν, “1 ἃπὶ ἙΠατρεά ψ]ἢ δοίην {ππ|5 
Ῥεοδῖιβθ 1 δὴ ἃ σοπβρίταΐου ἀπα ἤαγο ἃ Ἰβαπίηρ ἰονγατᾶβ ἔγταπηγ. ΟΡ. 
ΡΙαί. ἀοτρ. 563 Ὁ δι᾽ ὅντινα αἰτίαν ἔχουσιν ᾿Αθηναῖοι βελτίους γεγονέναι. 

1. ροδ. ὀρνίθων γάλα, ἃ ῥτονειθῖα] ἐχργαβϑϑίοπ ῸΓ βοῖὴθ ππηδέζαϊ πα} ]8 

ἸΌΧΌΓΥ ΟΥ ἀε]ρηΐϊ, δἃ5 ἴθ Αν. 733, 1673; ᾿ηΐ. 1. 724. Ορ. [86 ῥῇσαββ 
“ῬΙβθοπ᾿ 5 τα]]1[κ.᾿ 

1. 51ο. βατίσιν. ὙΠΕ βατίς ἰ5 α Κίπά οἵ “ταγ᾽ οἵ “ϑἰκαίβ. 866 
Αἴβεη. 7. 2δύ, πὸ ἡποίεβ ἔτοπι ἴπς Κόλακες οὗ Ετιρο] Ξε, ματα τῃ 6 “τανὉ 
ἰ5. ἀθβουι θα ἃ5 ὁπ6 οἵ [πε 4ο]ϊοαοῖθβ οη τΠ6 [4 0]6 οἵ [Π6 νγβαϊ την ( 411145. 
ἐγχέλεσιν. ΤῊΘ ΑΙἰΠεπίδηβ Πα ἂπ δχίταναραηΐϊ [Ομ ηθθ5 ΤῸ {ΠῸ Ιατρα 
(6615 ἴτοτὴ 1 ΑἸ (οραΐβ 'π Βοθοίϊα. ὅεθ Αςῇ. 880 [0]].; Τγϑἰβί. 26, 702. 

1. 511. πεπνιγμένον, ἃ ΟἸΠΙΠΑΓΥ ἴδττη [ῸΓ νἱαπᾶς “ βίθνγβα ἴῃ ἃ οἷοβε 
Βα ΠΟΘΡαη (λοπάς),᾽ 50 ἐῃαΐ ποὴθ οἵ {Π6 βίθατη οὔ ἢασγνοισ οὰπ Θϑοᾶρθ. 
ΘΌΟἢ. τηθαΐβ ὙγΘΙῈ βοτηθίϊμης5 οΔ]]64 πνικτὰ κρεάδια ΑἴΠΕη. 9. 306. Α 
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ΔΌΤΕ. ΖΙΝῈ5 492--524. 

ΒΙΠΆΠΔΥ ῬγΌσΘθ5. οἵ σοοκίπρ ὀγόϊες ἰ5 ἀθβουθοά ἰη ΗΔι, 2. 92 ἐν κλιβάνῳ 
διαφανέει πνίξαντες οὕτω τρώὠγουσι. 

1. 513. σιγῶν ἀνάσχῃ, “1ξ γοιι ΚΕοΩΡ αυϊοῖ ἀπά ΠΟ] γοῦν ρϑαοοἾ; 50 
Εαᾳ. 1102 ἀνέχομαι ἀκούων, ἤοπι. Οἁ. 4. 595 ἀνεχοίμην ἥμενος. 

Ἰ. 515. καταγελώμενος μὲν οὖν. Ης πιοαπβ {Παΐ ἰῃ6 σαβθ ἴβ ὑγΟΥΘ6 
ἴπδπ 4 ΠΊΘΓΘ τηϊβία Κα ΟΥ εἰτου (ἁμαρτία) ; “τηοτα {ῃδῃ ἐπμαΐ, γοιι [81] ἴο 
Ῥετγοοῖνε {παΐ νοῦ ἀγα Ῥεϊπρ τἹα]ο ]οα θν [Π6 τηθπ ΨΠΟΠὶ γοῖι δ] ιοβί 
ὙΥΟΥΞΗΪΡ, δπα γοὰ 8ἃτῈ ἃ βἴανε {πουρὴ γοὰ Κπον ἴξ ποῖ. ὙὍΤῆα “πηεη 
ὙΒοΙη ἢδ αἰπιοϑὲ Ὑνουβῃϊρο᾽ ἅτ ἴΠ6 ῥήτορες ἀηα δημαγωγοί, «πᾷ {6 
τ᾽ ἀἴσα]θ, α5. (Π 6 ὅ0Π0]. Ἔχρ]αἷπϑ ἴ{, σοηϑίβίβ 1π {πον Ἱκεαερίηρ (ῃς θεβὶ οὗ 
Θνεγυ τὶ ἴογ {Ππϑιηβοῖνεβ, ἀπὰ ρυτπρ [Π6 αἸςαβίβ. οὐἕ ὙΠ ἃ τη ΐβοσα θα 
ίες, ὀλίγον τι τῷ λεπτῷ ὄχλῳ μισθοδοτοῦντες τὰ μέγιστα αὐτοὶ ἐκέρδαναν. 

Ἰ. κι. ὙΠ μόνον οὐ ορ. το]. 5328 μόνον οὐ στεφανώσασ᾽. 
Ἰ. 520. τιμή, “τ ἀναπίαρε. ὙὉὍΠῃὲ νγοστὰ σοῆνευβ ἃ βοιηθνῃαί αἰ βοσεηΐ 

τηραπίησ ἴο ῬΒΙΠΟΟΙεοπ ἀπᾶ ΒάδΙνοίθοη. ὍΤῊΘ 501 τι565 ἰΐ σδίῃου ἴπ {ΠῸ 
56η56 οὗ “Ρῥτῖίσθ᾽ οὐ; “ραγ᾽; ἴῃ6 ἔδίῃεσ {μ1ηΚ5 οὗ [ῃς βρὶεπάουσ οὗ {86 
Ῥοβίξοη. ἍΥΠ καρπουμένῳ, “ὙἘ116 τεαρίπρ [Π6 611] Πατνεβὶ οὗ Ε]Ὲ]14ς.᾿ 
οΡ. Πθεπι. 745. 14 καρποῦνται τὴν πόλιν, ΑΟἢ. 837 καρπώσεται γὰρ ἁνήρ. 
ΤῊ νγοσάβ Ἰοοῖς {38 α ἔπ 1]1αΥ ααοίαςοη ἔτοτὰ ΘΟ ΠΊ6 ΡΟΡΌΪΑΥ οταΐου οἵ 
1τη6 ἅκαν. 

1. 521. πάνυ γε, 50. διδάξω. ἘρΓ ἐπιτρέψαι, ἰπ ῃ8 τορι ]αῚ ςθηβα οὗ 
τοίειτίησ ἃ ἀβοϊβίοη ἴο δυθιίγαΐουβ, ορ. θη. 1Ο13 παραγραψάμενοι 
Σόλωνα διαιτητήν, τούτῳ ἐπετρέψαμεν δικάσαι περὶ ὧν ἐνεκαλοῦντο ἀλλή- 
λοις. Ὑῆα ἀτθιἐγαΐοσβ ΠΟΤῈ 16 ῬΥΪΠΊΑΓΙΠΥ {Π6 ΟΠοτιβ, Ραΐ [Π6 βρθοΐδίουβ 
ὍΤΘ 85 1ἴξ ᾿γεγα ἄγανγῃ ἱπίο {ῃς οἵῆςα. 

Ἰ. 522. ἄφετε. Αἀάτεββεα ἴο {ΠῸ 5] ανεβ γῆὴο 511] μαᾷ Ποϊά οἵ ῬἘ1]ο- 
ΟΙθοη, ΟΥ ΕΓ αἱ ΔΠΥ ταΐα ρσγανεπίϊηρ Πἰπὶ ἔτομῃ Ἰοἰηΐησ Η15 ἔτ] επαϑ. 

1. 523. περιπεσοῦμαι. ῬΒΙΙΟΟΙδοη ΡΙΟΡΔΌΪν 5|Ὑ1 Κα δη αἰ πάρ, ἀπά 
ἈΒΘΌΙΩ65 ἴΠ6 ἱτασὶς 50.]ς οὗ Α)]αχ Ῥείοτγε Ηΐβ βυυϊοϊᾶθ. Ορ. ὅορῃ. ΑἹ. 828 
πεπτῶτα τῷδε περὶ νεορράντῳ ξίφει, ἀπα 10. 809 φασγάνῳ περιπτυχής, 

ΚΜ ἢ ἴῃ6 Β]αάς Ὀυτίεα ἴῃ Εἶτα. 
1. 524. τὸ δεῖνα, 11ἴ. “1Παΐ ρῬατίοα]αν (ϊησ ᾽ ; Ἰ4Ἰοτηδίϊο αν ἐπ Ρ] γε 

θη ἴῃς ΞΡΘΆΚΟσ οδηποῖ αἱ ἴπ6 τηοπηθηΐ σθο8}} [Π6 παπὴθ οἵ νγοτα ἢῈ 
5865 ἴο τι56---θ "χὰ τηϊσῃϊ ϑαὺ “{Π6---ὐνηαί 5 115 πᾶτὴθ ἢ 80 [1 γϑὶϑβί. 
921 καίτοι, τὸ δεῖνα, ψίαθός ἐστ᾽ ἐξοιστέα, “1 τηιδὶ την ουξ «-- 
ὙΠαῖ 5. 5. παιὴς ὕπττα τηαί᾿; ἰρ. 926 καίτοι, τὸ δεῖνα, προσκεφάλαιον 
( συβῃϊοπ ἢ οὐκ ἔχεις. ὅεεὲ Ῥαχ 268 ΠΟΛ. οὗτος. ΚΥΔ. τί ἔστιν ; 
ΠΟΛ. οὐ φέρεις ; ΚΥ͂Δ. τὸ δεῖνα γάρ, ἀπόλωλ᾽ ᾿Αθηναίοισιν ἁλετρί- 
βανος, “ἴῃς Αἰμεπΐδηβ μανα Ἰοϑί---νῃαΐ 5841} τὰ βὰν 1--ἰμεὶσ ρεβίϊο; 
ὙΤΉδβτη. 619 [0]]., Πεστα ΜπΠεβ]οοθυβ, ἀϊβρτιβεα ας αὶ οπίδη, {π|65 ἴο 

Ῥαττυ {Π6 παεϑεοηϑ Ραΐ ἴο δῖτη δροιΐξ 158. μυβραπά, ΚΛΕΙ. τίς ἔστ᾽ ἀνήρ 
σοι ; ΜΝΗ. τὸν ἐμὸν ἄνδρα πυνθάνει ; | τὸν δεῖνα γιγνώσκεις, τὸν ἐκ Κοθω- 
πεν; ΚΛΕΙ. τὸν δεῖνα ; ποῖον ; ΜΝΗ, ἔσθ᾽ ὁ δεῖν᾽, ὃς καί ποτε ] τὸν δεῖνα 
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7.5.5. 

τὸν τοῦ δεῖνα------ΚΛΕῚ, ληρεῖν μοι δοκεῖς. 80. Ποτα, “Ὗ ΕἾ], Βαξ σα ρροβίησ 
γοιῖι [41] [ο---ὐν μαι 5 [Π6 ῥρἤγαϑθ 1---- ἀρ 46 Ὀγ {86 δυθι(ταϊίοη. ἡ Ορ. Πεπι. 
ΙΟΙῚ ἀναγκασθεὶς ἐμμεῖναι τῇ διαίτῃ. 

ΤΠ ΡΖ: ἄκρατον, ἀκράτου ναϊρ., Ῥαξ [ῃς Ρἤγαβθ ββοτὴβ τη 6 ]]6 οἡ {πὸ 
ΘΑΠΊΘ [ὈΓΓῚ ἃ5 ἄκρατον οἶνον ἀγαθοῦ δαίμονος Ἐπ. 85, ἢ μισθόν ((ῃς 
ὁπ ἴάδα ταππίηρ' ἴῃ {ΠῸ αἸσαβι᾽ 5 Π6 84) ἱπίγοάποθα ΒΥ ἃ αζδηές γιρεαθ ἴοτ 
οἶνον. 80. 500]. δέον εἰπεῖν ἄκρατον ἀγαθοῦ δαίμονος, τὸν μισθὸν εἶπεν 
ὑπεμφαίνων τὸ φιλόδικον. ΤΠ6 ἄταπι οἵ πραΐ νυῖπθ, ἀσπηῖκ 45 ἃ ἰοαβί ἴο 

16 ἀγαθὸ; δαίμων οἵ ϑΡΙτί οἵ ἀοοῦ [{ποῖκ, τηατκεα [Π6 σοπο]πβίοη οἵ (Πς 

αἴππει ἀπᾶ {ῃ6 Ῥερίππιπηρ οἵ {Πη6 συμπίσιον. ῬΒΙ]ΟΟΙΕΟΠ᾽5. ΔΡρΡ]]οατίοη 
οὔ τΠ 6 Ρἤγαβα 5 πὲ ΠῈ ΠΟρῈ5 ἢ ΠΊΔΥῪ ΠΕΥΕΙ ἀραὶη ΕΠ]ΟΥ 5 4Ἰοαβίβ ἔδβο, 
1 Πε τεϑἰϑίβ {Πς6 δυο ταϊίοη. Ορ. Βα. 1ο5 : Εδο]. 1122- 

1. 526. νῦν δή ἰ5 ᾿πίτοϊιιοοα ἔοσ τηδίγιοαὶ τθαβοηϑ, νῦν δέ Καὶ. πᾶ Υ.; 
Βγιποῖ ντοία νῦν σε, ἴο (ῃ6. στοαΐ βἰτηρ!βοδίϊοη οὐ τμ6 σοηϑβίτιοίοη. 

ὙΠῸ τνοτᾶβ. οὗ ἴῃ ΟΠογὰβ ἀγα ὕτόκεη οἱξ αἱ φανήσει---Ὀγ ΒΑΕ γοΙθοη 
οΔἸ]Πησ ἴου Β15 “ ἀ6βὶς  δηά ποίθ- θοοκ. Ηδξ ἄοεβ ποῖ πουγενεσ ἰεΐ φανήσει 
Ραβ5 πηποιίϊοο ; Ὀπὶ ᾿ξ Ρίοκβ ἴ πρ ἀραΐη 1 φανεῖ, ΔΡΡΙγίηρ ἴα ἴο {Π6 
ΟΠΒοσῖβ ἘΠ π βαῖνε αηα ποί ἴο ῬΗΙ]οοίεοη. (ἨΟΚ. “Νον ἱπαεεα [Π6 
ὉΠΑΠΊρΙοΠ ἔτομη 0247, ΒΟΠΟΟΪ τη βαὺ βοπιοίῃῖπρ πονοὶ, ὑπαὶ νοὰ πᾶν 
5Π0 7 γουτβεῖ- ---᾽ ΒΡΕΙ,. (ἴ 5]ανθὶ “1,εξ βοπίθ οὴ6 ὈγΪηρ Τὴ6 ΠΘΙΘ 
ΤΥ ἀεβὶς δἱ οποδ᾿--(ίο Οποσιβ) [“5ϑῃον γοῦτβει!, ὁ8ὺ γοι 1], “ΜΨῈ]], 
ἴπ παῖ οΠατγαοίθγ ν011] γοῖέ ΘΠ γὙουγβοῖνοβ, 1 γοῦ πἀτρα ἢἰπὶ {ππ57᾽ 
ΤῊΙΒ 15 ποῖ 4αῖζα βαιἰβϑίδοίοτυ ; {. νη 1 θϑανγεη σῖνεϑ ἴΠ6 Ῥαϑθαρα ΠΡ. 

1. 521. μὴ κατὰ τὸν νεανίαν. Τῆς σοηδίτιοί!οη 15 σατΓ θα, ἢ ἔγοπὶ 
φανήσει 50}. “5Π0 7 γοιτβαὶῇ ἴο ΡῈ ἃ βρβδῖκεσ, ποῖ ἴπ {π6 βίγ]β οὗ 1} 15 
γουῦίῃ. Ορ. Αν. τοοὶῖ ἐστὶ... κατὰ πνιγέα μάλιστα, ῬΙαί. ΑΡΟ]. 17 "Ὁ 
οὐ κατὰ τούτους ῥήτωρ. 

1. 5232. σοὶ μέγας ἐστὶν ἁγών, “γοιι 566 (Παΐ {πΠ6 σοπίεβε 15. ἃ οὐ ῖοα] 
ὉΠ6 ἴου γοῦ, δηα σοποοῦη5. γΟΙ Υἱΐα] ἰπίογεϑίβ.᾽ περὶ τῶν ἁπάντων 15 
1{|κῈ περὶ τῶν ὅλων, (ἷδ στε),ι)71α, 7,67 147)}. 

1. 536. ἐθέλει κρατῆσαι. Τῇ {Π6 τεαλαϊηρ θὲ τὶρῃΐ, ἴμθγθ τηυδὲ θ6 
ΘΟΙῚΘ. Θρδοΐδ] εἰ ρΠαβὶβ οἢ ἐθέλει, “Π6 Πα5 πηδθ ΠΡ Πῖ5 τη ἴο νυΐη,᾽ 

Δηα 15 ποῖ τη γοῪ Πρπιίπρ νυ] ἢ [0115 ἴοσ αἰβρίαγ. “1π {πμαΐ οαβα,᾽ 58 Ὑ 
1Π6Υ, “ τηαίίετϑ τα βεσίοιιβ ἱπαάερά "Ὁ 

1. 527. ἁπλῶς 5εεπὶ5 Ρεϑί ἴακθη ψ ἢ ὅσ᾽ ἂν λέξῃ, “ΔΡ5ο] πο] ν Ἔν ΈΓΥ 
ννοτά, Π6 βαγβ, 1 ΜΠ] τῇδκα ἃ ποίβ οἵ. 80 Αθῇ. 873 ΔΙ. τί φέρεις ; 
ΒΟ. ὅσ᾽ ἐστὶν ἀγαθὰ Βοιωτοῖς ἁπλῶς. 

1. 5239. τί γὰρ φάθ᾽ ὑμεῖς, α5 ὑμεῖς δὲ τί φατέ; Ἐδςο]. 72. Μείπεκε 
νοῦ] ῬΙδος φάθ᾽ ᾿εΐνγεθη σοΙη 88. 

1. 541. ἀκαρῆῇ ΡτΟΡΑΡΙΥ πηθᾶηθ5 “Πα ] ν 51016,᾽ “ἴοο 5Π14}} οσ 58}- 
ἀϊνίβίοπ᾽᾿ (ἀ---κείρω). 15 ταρι]αῦ ἀ86 15 ΜΠ σαβαβ οἵ χρόνος, 45 ἐν 
ἀκαρεῖ χρόνῳ ῬΙαΐ. 244; ἀκαρῆ (50. χρόνον) διαλιπών ΝᾺΒ. 4906. ὙΠεπ 
ἰξ 15 πβϑᾶ ρϑηθια!]ν οὗ ΔΩΥ 5118}} βοῖαρ. Ορ. ἱπί, 1. γοι ; Αν. τύ49. 
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ΔΌΤΕ. ΖΙΝΕ5 525--554. 

ΘΙ] αΥῖν οὐδὲ γρῦ ΡΙαί. 17; οὐδὲ πασπάλην 500. 1. 91; οὐδὲ στριβιλι- 
κίγξ Δοἢ. 1οβ5 ; μηδὲ ψακάς Ῥαχ 121. 

Ἰ. 542. σκωπτόμενοι δ᾽ ἐν ταῖς ὁδοῖς. ΤἼΘ τοδαϊηρ 5 νετῪ πποοτίδίμ. 
Μοὶ εαά. ἰπβογὶ ἄν Βείοτα ἐν, ἀπ τῆδην σῖνα καλούμεθα -- αῤῥεἰα έγιιε»" 
ίος καλοίμεθα. Α5 [δε ἰοχί βίαπας ἤθσθ, νγε ΠΊΑΥ ΓΟ ΠοΓ " ἀπ Ἰδογθᾶ αἱ 
αἰοηρ ἴῃς 5βἰτγεεῖβ, ἰδεῖ τ 6 οα]]δα [{0γ διρῃξ 1 σαγ6}] τπθῦα Ὀγαποῦ- 

σαττίοτβ, Ἀστὶν! θα Πιθκα οἱ αἤπΠάανι5.. ΕῸτ θαλλοφόροι 566 ὅ5.Πο]. 

ἐπειδὴ ἐν τοῖς Παναθηναίοις οἱ γέροντες θαλλοὺς (οἠίσαε γα))105) ἔχοντες 
ἐπόμπευον" ὡς οὖν εἰς οὐδὲν ὄντων χρησίμων αὐτῶν ἔξω τοῦ θαλλοφορεῖν 
οὕτως αὐτοὺς ἐπέσκωψεν. Τὸ ρῥτεονεπί γεχαίϊουβ ρτγοβθουίίοηβ, [Π6 ρ]αίη- 
ΕΠ Βαα ἴο ἀδβοίαγα οπ οαἵῇῃ (προωμοσία) παῖ {π6 οααἱξ νγὰβ σοτημηεπορα 

ὀοπα βώδ, ἀπὰ ἴτοπὶ ἃ {π]] σοηνίοϊΐοη οἵ 5. Ἰπβίϊοθ. ᾽σαι ]ασῖγ, {πε 
ἀοίοπαάδηϊ5 οατῃ (ἀντωμοσίαν) ἱπηρ]ϊςα παὶ Ἀ6 νγαὰβ ποῖ 1ε85 ποπαϑδί ἴῃ 
το αςείηρ [6 οματροθ. Βαϊ ἀντωμοσία Ξεεπὶ5 ἴο Πᾶνα θβθη ἸΟΟΒΕΙΥ τιϑεᾶ 
ἴο ἀεβοσῖθε. θοίῃ τπ6 Ρ] αἰ πε ι 5 πα {πῸ ἀείεπαδηϊ 5 αἰπάανις, 45. ἴῃ 

᾽ Ηφβυοη. ἀντωμοσίαι δὲ ἐκαλοῦντο ὅταν ὁ ἔγκαλούμενος περὶ κλοπῆς ἐν 
τῷ δικαστηρίῳ ὁμωμόκῃ πρὸ δίκης, καὶ ὃ ἐνάγων δὲ αὐτὸν ἀντομωμόκῃ 
αὐτὸν εἶναι τὸν λήστην, ἀπ 5680]. 44 Ἰος. ἀντωμοσία λέγεται διὰ τὸ 
ὀμνύναι ἑκατέρους τὸν μὲν ἐγκαλοῦντα ὅτι ἠδίκηται τὸν δὲ ἔγκαλούμενον 
μὴ ἠδικηκέναι. ἌΝ ΊΓ τῃς τἀϑς οἵ κελύφη ἴο ἀεποίς βοιηβίῃϊηρ' ἘΠΊ ΡΙΥ ἀπ, 

π56 1695 ορ. Δοἢ. βοδ τοὺς γὰρ μετοίκους ἄχυρα τῶν ἀστῶν λέγω. 
Ἰ. 547. βασάνιζε, “Ραΐ ἐνεγν δἱοσιοπί πἰΐθγαποθ ἕο {Π6 ἰεϑι.᾽ 
1. 548. ἀπὸ βαλβίδων, “ τρῃς ἀνναν ἴγουῃ {Π6 βίαγί.᾿ 80. 508}0]. βαλβὶς 

γάρ ἐστιν ἡ ἀφετηρία' ἣν δὲ αὕτη γραμμὴ ἐφ᾽ ἧς εἱστήκεσαν ἕως ἂν ἀποση- 
μανθῇ ὃ δρόμος αὐτοῖς. Τρ. ΕΠ. 1159 ἄφες ἀπὸ βαλβίδων ἐμέ τε καὶ 
τουτονί. ΒΥ περὶ τῆς ἀρχῆς Πα τηθᾶηθ “ΘΟΠΟΘΙΠΙΠρΡ ΟἿἿΓ 5ουθσαῖρη 
Ροννετ. 

Ἰ. 551. τρυφερώτερον, “ΔΥ̓Βαΐ οτεοαΐπτα ἰ5 ΠΊΟΓΘ αἰ ΠΕ} Πυτίαγθα ΟΥ 
ΠΟΤΕ ἀὐγα-ἰηϑρί τίηρ-- -αγρ, ἀπὰ {Παΐ ἴοο θη Π6 15 οἱά ̓̓  ΤΠ ἀαϊηϊν 
πατίασγο 5 ἀεί! δα ἰπ ἰηξ, 11. δού-619, ἀπὰ ἴῃ ανγα ΠῈ ἱπβρῖγεβ 'ἴπ ἰηΐ. 
11. 622-620. Τῆε αἰζαπίϊομβ ἀγα 411] [ῃ6 ΤΟΓῈ τα σα ]6 οοπϑιἀθγιησ 
τὰς ἀϊοαβῦ 5 αρϑ, ῖοἢ σοποια! νυ Ὀτίηρϑ 1 11 περ]θοῖ οὐ οοπίετωρί. 

Ι, 553. μεγάλοι καὶ τετραπήχεις. ΤΉ656 “ Ὀἷρ᾽ 5ἰχ-ίοοι [6 ]Π]οννβ,᾽ ΠΟ 
νγαὶξ ἰοῦ ῬὨΙ]οοΙθοῦ αἱ ἴΠ6 σαὶ Πηρ οὗ [μ6 ζουτί, ἀγα νι θπί]υ, ἃ5 ΚΟΡΈΓΒ 
5ῆοννβ, ΠΙρΡῊ οὔϊιοία]β ἴθ ἄδηρογ οὗἉ [Πρ το Ρᾷ855 {πεὶγ εὔθυνα (5εΕ 58. 
Ἰ. 102), «πᾶ (πῇ. 1. 556) ὑπάϑὺ οἤαγρα οἵ ρεου]αίίοπ. [π᾿ Ἀδῃ. 1014 
τετραπήχεις ἰ5 σουρεα ΜΙ γενναίους, ΔΠα 566 Πὴ5 ἴο ταίθσ ταῖῃθγ ἴο 
βίατίοη ἔμαπ ἴο βἰαΐπγθ. Ποτα (Π6 οοπίταβε ἰ5 Ὀεΐνγεεπ συθαΐ Βαϊ κίπρ 
[6] Πονν5 ἱπ τς Μ1]] νίρουῦτ οὗ Π1{6 ἀπ {με τοιογίηρ' Π1{16 ο]4 τηδπ ἴο νΠΟΠῚ 

1Π6Ὺ οτίηρα. 
Ἰ. 554. τὴν χεῖρ᾽ ἁπαλήν, ΤῊς ροπί(ΐοπ οὗ ἴπ6 εριεπεὲ βυρρεβίβ [Παΐ 

ἴζ 15. ἀβεὰ ργϑάϊοαϊίνεϊυ, “Π6 51105 Βἰβ μαπᾷ ἰηΐο πιὶπε σοαχίπρ]γ. ΟἸΠΕΓ5 
τοῖο ἁπαλήν ἴο (Π6 ἀε]ϊοαίς μαηὰ οὔ ἴῃς Βίρῃ-θοση ππδῃ ΒΟ Πα5 
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4.5}. 

ὨΘΥΘΙ ῬΘοη Βατάθηρα ὈΥ τηδηιαὶ Ἰαθουτ. Τί 15 αυϊΐα πΘθ]685 ἴο δάορί, 
ΜΠ Μείπεκο, τις ἴοσ τήν. Ὑηα σμδηρο οἵ βιθ)]εοὶ ΠΌπι Ρ]ατ. ἴο βίην. 
ΟΟΟΌΓΒ5 ἀραΐπ 1]. 565, 568 ; ορ. αἴϑο Ῥὰχ 630 [0]]. τῶν δὲ συμμάχων ἔσειον 
τοὺς παχεῖς καὶ πλουσίους, [ αἰτίας ἂν προστιθέντες, ὡς φρονοῖ τὰ Βρασίδου. 
Εὸτ [δε βιιρργοϑβίοη οὔ {πε βιρ]εοὶ οὗ ἐμβάλλει ορ. Τγϑἰδί. τιτὸ κἢν μὴ 
διδῷ τὴν χείρα. ΐ 

1. 555. οἰκτροχοοῦντες, “ Ὀἰ[εου5]γ Ῥοττίηρ ἰοσί ἢ. 80. 5080]. οἰκτρῶς 
χέοντες: καὶ Ὅμηρος (Οἀ. 20. 521) χέει πολυηχέα φωνήν, οἵ [πε 

πὶρμείηραϊα. 
1. 557. ἀρχὴν ἄρξας, “ΏΘΗ γοῖι Πε]ὰ δη οἴῆος. ὙὍὙηα δ] ιβῖοπ ἴῃ 

ἀγοράζων 15 ΔρΡΡΑτΕΠΕΪγΥ ἴο {Π6 ετη ΡῈ Ζ2] προ οὗἩὨ Ἰποποὺ Ὑγ}116 ΡυτοΠαβὶηρ 
Ῥτγονίβίομβ ἴοσ ἴΠ6 “τῆθϑβ,᾽ ΟἹ, 8ἃ5 ὅῈ πηρῃς βὰν, “ τηαπαρίηρ [Π6 

οδῃίθθη. 
Ἰ. 558. ζῶντ᾽, “νοῦ ]α πονοῦ πᾶνε Πεατά οἵ τὴν εχἰβίοεποα, μα ἢ6 ποῖ 

Ῥεδθη ῥγοβθοιιίθα οη βϑἰγηῖϊαι οἤατροθ Ὀείοτε ἀπ θθδη δοσυτεα ἘΠγΟῸΡἢ 
ΤῊΥ͂ ἔανουτ. 

1. ρ6ο. εἰσελθών, “ Παγίπρ Ραββϑεᾶ στη. ΤΉΘβο δπίγθαίθβ (ἀντιβολίαι) 
μαᾶ Ρεεπ τηδᾶβ αἱ {ῃ6 δρύφακτοι, πον ἴῃ 6 506 π6 οἤδηρεδβ ἕο {Π6 ᾿πίθσίου 

οἵ {πε οσουτί (ἔνδον). ὙΠΕῈ αϊοαβί “μαβ μπαὰ ἢΐβ μοὶ ἴθπιρεῖ ψὶρβά οἵ ̓ 
(οΡ. θερμὸν ἱδρῶτα ἀπομορξάμενον Αςἢ. 695), ὈΥ [Π6 ἴοτο, 5. 1ξ ὑγεσα, 
οἵ [ῃε χεὶρ ἁπαλή. Τα τεααγ- τη δ Δηρεῖ (5. 1. 243), ν᾿ νΒΙΟἢ Πα 

σατὴς ἄονῃ ἴο {Π6 οοιτί, 15 ΤΟΙ] ηΓΑΙΙΪΥ ὩΡΡΘαβθα ὈΥ {πε ἤαϊίοτίθθ οὗ 
1ῃ6 ἀείεπάαηίϊβ ; Ῥαΐ ἴἴ τείασηβ ἀσαὶπ ὑΥἹἢ ΠῚ] ἔοτοθ ἃ5. 500ῃ 85 ἴΠ6 
Ρτοσθθάϊηρβ θερῖπ. 866 ἴοσγ δὴ 1] π5ίγαϊίοη οὐ [15 1ηΐ 11. 970 [0]]. 

1. ρύρ. πρὸς τοῖς οὖσιν, “πεν Ρ116 (ἱππαΡΊΠΑΥΥ) Πατάβῃ!ρ5. οα {ΠΕῚΓ 
αοίπ8] οπαβ. ὍΤΒΘΓΘ 15 ΤΌΠΟ ἢ πιποογίαϊ πίυ ἀθοιί {Π6 τεαάϊησ. ὍΤΠῈ ΟἹ ΘΓ 
εἀᾷ. σανε κακά γε πρὸς τοῖσιν οὖσιν ἕως ἂν ἰσώσῃ τοῖσιν ἐμοῖσιν, ΥὨΪΟΒ. 
ΒσαποΚ τεἀποβα ἴο πηείσίςαὶ οοπϑιβίεπου ὈγῪ τοδαϊηρ κακὰ πρὸς τοῖσίν γ᾽ 
οὖσιν ἕως ἂν παρισώσῃ τοῖσιν ἐμοῖσιν. Βαΐ ἴΠετα 15 πο ἔτᾶοα οἵ παρισώσῃ 
ἴῃ ἰῃῆς Μ55. ΤΙπά. σίνεβ ἕως ἀνιῶν ἂν ἰσώσῃ, βαγίηρ, “ ἀνιῶν αὐἰζζαϊ ἐκ 
γ 71. 1721. χέο σγἠαα ὧν το) ῤθηιαο σεγίῤία 6ε:.. ΤῊΪΒ. οπημεπάδίίομ 15 
ΘΈΠΘΙΆΠΥ δοοερίεα ; Ῥὰξ {Πογα 15 ἃ Πισῖμπεσ ἀουθί ν᾿ πεῖ Ποσ ἀνιῶν, “ γγοσγυ- 
ἴηρ π5, 5Π01}14 θὲ τϑαᾶ, οἵ ἀνιών (Μείπεκε) “ τιπηΐπρ ΠΡ {Π6 5.416. 
ΎΠΕΓα 15 ΠΟ τηρίτοαὶ αἰ που] ἴπ ἀνιῶν, ἴοτ ἐΠουρῊ {Π6 κα 15 Ἰοὴρ ἴῃ 
Εαᾳ. 349, 1ἰ 15 5ποτί ἴπ ΡΙαΐ. 5528. ; θεῖ ἀνιών 566 Πὶ5 τῆοτε ἴῃ εορίηρ νυ ἢ 
προστιθέασιν, ὙὙΠΪΟῊ ϑιρρεβίβ ἃ οἰϊσηαχ. Υ̓μαΐ (ἢς Παγαβῃϊρβ οἵ {86 
αἰοαβί ὑγεσα 6 ἄοεβ ποῖ βαυ: ἱπάεβά, ἢ6 15 εηραρε ἴῃ δπιιπηθσαίίηρ 41] 
[Π6 αἀναπίαρεβ. Βαΐ {πε βϑρίζεπι! ἀθϑῖτο ποῖ ἴο θῈ ουξάοπα ἴῃ δηνιῃϊησ 
15, Πουγανεσ ΠΠ]ΟΡΊοΑ], ἃ ΨΕΣΥ͂ Ππαΐπτα} ἰοπο ἢ οὗ Π15 οοποεῖϊΐ πα 5ε] 5 η655. 

1. 66. Αἰσώπου. ΤΠ 50Π0]. 5Ξαγβ Αἴσωπος ἔγένετο τραγῳδίας ὑπο- 
κριτὴς γελοιώδης" Αἰσχύλου δ᾽ ἦν ὑποκριτής. ΤῊΪ5 ΞΘΕΙῚ5. ΨΕΤΥ ΠΗ]ΙΚΟΙ͂γ. 
ΤῊς ἀείεπαάδηϊβ 8ΓῈ βιρροβθα ἴο δηϊογίαϊη {Π6 οουγί ἢ Πἴνεῖν βίογιθβ, 
Δ ηα Παπλοτοιῖιβ ὈΪ15 οὗ [4 0]6 ἴτγοτη ἄθβϑορ, ψγῆοβα λόγοι ἅτε δἰ πἀεα ἴο ἴῃ 
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ΔΌΤΕΦ. ΖΙΝΕ5 555--579. 

Ῥαχ 29; ἂν. 471, 651. 866 ἴηΐ. 1. 1259, ὙΠ Θτα [Π6 ταίοσθηοθ οοτίδ!η]Ὺ 
ἰ5 ἴο ἴῃς οοἸ]Θοίίοη οἵ 40 ]65 νυ ῖο ἢ Ραββα ππάογ ἰῃ6 πατὴβ οὗ Αββορ. 

1. 5σ6γ. τὸν θυμὸν κατάθωμαι. ΤἼιε οχρταββίοη τὸν θυμὸν κατάθου 
ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ Αν, 401, Ραΐ ἴῃ ἃ αἰβογθηϊ 56 η56 : νγγΧὲ ΤΏΔΥ σοιηρατα καταθέσθαι 
ξίφος οὐ βέλος, ΑΘ. 342, 345. Βγ σκώπτουσι Πδ Τοίοιβ ἰο ἴοκεβ ἀπά 
ὙΥἸτΕἰοῖθτηβ ἴῃ σουτί, νοι ἡνεγα ποῖ ψὶτποῦΐ {πεῖν εἴεοϊ, ΟΡ. Ἰοτα. οοπίγ. 

Ατίβίοογ. 80 ὑμεῖς δ᾽, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τοὺς τὰ μέγιστα ἀδικοῦντας καὶ 
φανερῶς ἐξελεγχομένους, ἂν ἐν ἢ δύ᾽ ἀστεῖ᾽ εἴπωσι... ἀφίετε. 

1. 68. ἀναπειθώμεσθα ἰ5 1πΠ6 σοπηπιοη τεδαϊηρ. Ια. ρῖνεβ ἀναπει- 
θώμεθα, ΜΗΪΟΗ τοαπῖτεβ (ῃ6 δαἀάιϊτῖοπ οἵ γε αἰΐζεσ τά, οὔ ϑοῖὴηβ βοῇ 

ἐχρβάϊεπι. Τῆς αἰβηουϊν ἴπ {ΠῈ οπ6 οαθῈ 15. 1 {Π8 οαδβασγα, ἴπ {ΠῸ6 
οἴμογ ὙΠ {πὸ βθαιοποα οὗ ἀδοῖν] ἀπά ἀπαραθθί. Ῥοσβοη ρτοροβεάᾶ 
ἀναπεισθῶμεν τά γε. ὙΤῊΘ 800]. ἱπίεγρτγεῖβ ἀνέλκει ὈΥ δἀάϊηρ εἰς τὸ 

βῆμα. ϑεε ἰπῇ. 1. ογό6. 
1. 57γο. συγκύψανθ᾽, “Βυι α] Πρ ἰορεῖμοσ, Πκὸ ἴῃ 6 5Πδερ βυιρρεβίεα ὈῪ 

τῆς. νογᾷ βληχᾶται. Κ. σἶνεα ἂμ ἅμα βληχᾶται, «πὰ Τ)]π. οοη- 
5Βίουβ ἰῃαΐ ἅμα 15 ἃ σ͵οβθ Ἰρὸπ [Π6 τατγὰ ἔοσιη ἅμ, νΒΪΟἢ 15 φαοίεα ΡΥ 
Ἡδουοῇ. 

Ἰ. 572. εἰ μὲν χαίρεις. Τα σοπϑίτγιοιίομ σμδηραβ : χαίρεις τερταβθηΐβ 
ἴῃς ἀϊτθοῖ αἀάγοβϑβ οὗ ἰῃς ἀεξεπάαπί ἴο {Π6 ἀϊοαβέ, " 1 γοῦ τὲ ἑοπά οὗ {ῃε 
γοΐςε οὗ ἃ Ἰδπὴ}, ΡΙΓΥ (ορίαϊ.) {Πε6 νοῖοβ οἵ τν θογ. ὙὍῇῃὲ πεχί 11π6 ἰ5 ἃ 
ἀεϑβοτίρίίοη ὈΥ {Π6 αἰοαβὲ οὗ ννμαΐ ἴακεβ ρΙαςο, " θαΐ 11 διὰ [οπα οἵ {16 
Ρἶρϑ, (Β8 θερϑ τηθ) ἴο σουηρ]ν ἢ ἰῃς νοΐοα οὗ ἢϊ5 ἀδαρμίογ.᾽ 866 ΑΌἢ. 
731 [011. Βαΐ {Π15 15 νεσὺ αὐνκνυνασά, ἀπᾶ (Πς ορίαϊί. ἐλεήσαις 15 ἀο. ΡΤ] 
5. δὴ Ατἴῖς ἴοσπι. ΒΙαγάεβ βἰ πη ρ]1ῆε5. {πὸ ΠΟ]Ὲ Ῥάββαρα ΡΥ ντϊτησ 
εἰ μέν γ᾽ ἀρνὸς φωνῇ χαίρω, παιδὸς φωνὴν ἐλεῆσαι, ἴῃς ἰηῆπ. τα πα ἴῃ 
τΠ6 ποχὶ 1η6 Ῥεΐὶπρ' σονεγηβα Ὀγῃ ἀντιβολεῖ. 

Ἰ.. 57γ4. τὸν κόλλοπ᾽ ἀνεῖμεν, “νγε 5]αοκθη [6 ρερ᾽ : ἀνεῖμεν 5. {πὸ 
ΘποΟΙηΐΪο δοσίβί ἢ [ῸΓ [Π6 ἔογπη ορ. ἀνεῖτε Θορῃ. Ο. Κ. 1405 ; καθεῖσαν 
Επτ. Βαςροῆῃ. 695. ὅεε ὅ.Πο]. κόλλοπες λέγονται οἱ πασσαλίσκοι τῆς 
κιθάρας εἰς οὺς ἀποδεσμοῦνται αἱ νευραί. 

1. 5γ6. καταχήνη, “« ἢουϊζίην,᾽ 45. ἴῃ Επςο]. 621. Ι 15. δν  ἀθπ]ν ἃ 
ΒΕ Κὶηρ γογά, ἴογ Βαθ] γοΙθοπ ἰπϑίδπον “ ρείβ ἃ ἄοννῃ οἡ Πὶ5 ποῖίεϑ. 
ῬΒΙ]ΟΟΙθοη τηθαηβ {παΐ ἢ Πα5 δὴ ππαϊβρυίεα ετηρῖγθ, ἀμ οᾶπ 5Πη80 ΗΪ5 
ἤπροῖβ αἱ ἴΠ6 νγεδην. 

1. 5γ8. δοκιμαζομένων. ΤῊΪΒ ΔΡΡΑΓΙΕΠΙΕΪΥ ταΐετβ ἴο ἀἢ “ δχατηϊπαίϊοη 
ἴο ΒΟ. γοῦηρ τηθη Παα ἴο βαῦταϊς {ποπηβεῖνεβ. [Γ {ΠῸῪ ραββθᾶ {πε 
[εϑὲ απᾶ ὑχετα ἔουπα ἴο μανα αὐτὶ γε αἵ [11] τη πη οὐ (ΠΕΥ νγεγα ἰπϑουὶ θά 
ἴπ με ληξιαρχικὸν γραμματεῖον, ἃ5 σΡΑὈ]ς οἵ {]Π]Π1πΠρ’ 411 (Π6 ἀπίϊεβ οὗ 
ΑἸμδηΐαη οἰζίζεπθβ. ὙὍΤῊϊ5 δοκιμασία τηῦξκί Παγα ἴακεη ρὶασε ἴῃ {6 
Ῥτθβαποα οὗ {Π6 ἀϊοαξίβ, ὑνῆο του] {Ππ|8 μανὰ {πὸ ῥγίνι]ερσε οὗ ἱπβρεοίίησ 
τΠ6 Ππεβί τποοἷβ οἵ νου 1} θδδαυν ἀηα νἱροῦτ. 

1. 5γ0. Οἴαγρος νγᾶ5 ἃ ῬοΟρῃ]αγ δοῖοσ. Ηδ ββεπηβ ἴο πᾶνε οὴ στραΐ 
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74.595. 

Δα γατΊοη ὈῪ 5. Ῥεγίουπηαηος ἴῃ {Π6 ὁ ΝΊΟΡε ᾿ οὗ ϑορβοοῖδθϑβ : 50, Βοίους 
ἴῃ6 ἀϊοαβίβ νοι] 1εῖ Ἠΐτη οἰ, ῃ6 παὰά το ἰγεαΐ {πδπὶ ἴο ἃ τϑοϊϊαίϊϊοπ. 

ΥτΠ τΒῈ Πἰπρ]α Βείννεεη φεύγων, “45 “είοεπάδηϊ, «ἀπη4 ἀποφεύγει, “ 15 
δοαυϊεα, ΟΡ. ΝᾺΡ. τό ἢ ῥᾳδίως φεύγων ἂν ἀποφύγοι δίκην. γε 
τηϊρης το πάθγ “ἴο πιεεῖ ἃ οπαῦρο᾿ ἀπά “ἴο σεί Πὲ5 ἀἰβοπαγραο. 

1. 581. δίκην νικᾷ, “ννίη5 ἃ βυϊξ.᾿ Ορ. Ηοπι. Ο. τι. 544 κεχολωμένη 
εἵνεκα νίκης, [ τήν μιν ἔγὼ νίκησα, Ἐ4. 93 νικῶσιν δίκας. ΜΈ ἐπίχειρα, 
ἐγ αρΡΕΒ,᾽ ΟΥ “ [δε,᾿ οΡ. Αββοι. Ρ. Ν. 310 ὑψηγόρου [ γλώσσης, Προμηθεῦ, 
τἀπίχειρα γίγνεται. 

1. 582. ἐν φορβειᾷς. ΤΠἼδ ϑ.Π0]. ἀββουῖθα5 [15 5. ἃ 1εδίμοση “ πιοσίῃ- 
συατά, τὰ δέρματα τὰ περὶ τὰ στόματα τῶν αὐλητῶν προσδεσμευόμενα, 

πα, οἡ Αν. δό:, ααα5 ἐπαΐ [πε τιβὲ οἵ ἴξ ννὰ5 ἴο φγενεηῖ {π6 1ὶρ5 ἔτοτὴ 
ΒΡΠΓΠησ, ἀπ ὅπως ἂν σύμμετρον τὸ πνεῦμα πεμπόμενον ἡδεῖαν τὴν 
φωνὴν τοῦ αὐλητοῦ ποιήσῃ. ΤἼΕ Ῥτοδῖῃ ποΐ 50 τερτ]αίεα ἀπᾶ τηοάπ]αϊεα 
νγὰ5 5814 ἴο θὲ φορβειᾶς ἄτερ. 850 (Οἴσετο (αα Αἰΐο. 2. 16) 54γ5 οἵ 
ῬΟΠΊΡΕΥ “(ἀπαξιῖιβ “υ] 46 πὶ Πποβίου ἰαπὶ ΡρΪαπα 44 οορίίεξ πεβοῖο; φυσᾷ 
γὰρ οὐ σμικροῖσιν αὐλίσκοις ἔτι, ἀλλ᾽ ἀγρίαις φύσαισι φορβειᾶς ἄτερ, ἴῃς 
ααοίαίίοη Ῥεῖπρ ἔτοπι ἃ ἰοβὲ ῬΪαν οὗ ϑόρῆοοϊεβ. ΤῊ ἔξοδος ἰ5 {πΠ6 
ΔΟσΟΙΡδηἰτηδπΐ ρ]αγεα αἱ {πε οχὶΐ οἵ ἴῃς Οποσιβ, α5. {ΠεΥ ἄδσποα ουΐ οἵ 
τῃ6 Οτομεβίτα. 866 50}0]. δα Ιου. ἔθος ἣν ἐν ταῖς ἐξόδοις τῶν τῆς τραγῳδίας 
χορικῶν προσώπαν προηγεῖσθαι. ὙἼΠ6 ἢπῖϑί, ἴβεη, 5 ἀείαϊηςά, δἰζοσ 
ὙΥΙΠΠΙΠρ' Π]5 οᾶ56, ἴο “ῬΙαν 16 ἀϊσαβίβ οὐἱξ οἵ σοϑυτί. 

1. 582. ἐπίκληρον. ΤΠ ννογὰ ἀθβοῦθα5 α ἀδυρηίοσ οὗ δῇ Αἰδεπίαπ 
οἰζοη γγῆο δα πο 50η ἴο ἱπῃδεῖξ ἢΪ5 εϑίαϊε, ῆε πηδὺ 9411 Ποῖ " Πείγεθϑϑ, 
Ῥαξ ποῖ Ὄχδοῖν ἴῃ ΟἿἿ 56πξ6 οἵ [ῃ6 νγοσγᾷ : 586 νγαβ ϑί γον ϑρθακίηνσ 
“ἃ Ῥούβοη ΜΠη0 σγεπὶ ΜΥἹΓἢ {Π6 δϑίαϊε. 866 ἄν. 1652, ῃοσε "εἰ μείδοστιβ 
)οβΕ ΠΡῚΥ ἀβϑαπιος (πα Αἴηοπα 15 {Π6 ἐπίκληρος οἵ Ζειι5. [π (Π6 οαβε οἵ 
ἃ ΟΔΙΙΗΥ ἐπίκληρος, ἴΠ6 {αἰ Ποὺ σου] ΡΥ νν11}1] παπιθ ἰμ6 Πυβθαπα νγΠῸ 
5ῃου]α ἴακα Ῥοββεββίοη οἵ πεῖ. ἘδΙ]Πηρ 50 Ὀεσιαβί, {πΠ6 ποχί οὗ Κίῃ 
Παά «ἃ οἱαῖπι ἴο ΠῈὺ παπᾶ ; ἀπὰ ὑγπεσα ἴθεσα νγὰβ τουα Παῃ ΠΕ οἰ πηαπί 
{Π8 Ἰανν πυϊρμΐ θὲ ἱπνοϊκκεα ἴο ἄβοῖάθ γηο Παά {Π6 ῬτΊοΟσ οἱαῖτη. ὙΠΟτΓο 
ΤΊΔΥ Πανα ὈθῈη 50ΠΊ6 τϑοθηΐ βοδηαῖ αἱ Αἴπεη5 ἴο ψ ΒΙΟ. {ΠῈ6 ῥγεβεηΐ 
Ῥαββαρο τείδειβ, πᾶ {Π6 ρ]αΐη ἰεβίαμηθηίασυ ἀΐβροβαὶ οἱ μὶβ ἀδιρῃςοτ᾽ 5 
Παηα ΒΥ βοῦηα [δίΠεσ πᾶν ἤανα θθεη οΟΟ]]γ 5εῖΐ αϑιάθ, απ (Π6 τίοῃ νἱΐε 
Παπάβα ονεσ ἴο 5οπια ο]αϊμηδηΐ γΠῸ νγαθ ἰανουσθα ΡΥ {πΠ6 οοιτί. ΒῸΤ 
τῃΪβ πδε οἵ καταλείπων ορ. Ρ]αί. 556 εἰ φεισάμενος καὶ μοχθήσας κατα- 
λείψει μηδὲ ταφῆναι. 

1. »ρ84. κλάειν μακρὰ τὴν κεφαλήν. Νὸο π5αἰϊδίασίοτΥ ἐχρ] απαίίοπ οἵ 
{Π15 Ἐχρσεββίοη 5 ἐουΠποοιηΐηρ. ὍΤΠ6 τπδαηϊῃρ ΒΘ τὴ5 ἴο Ρ6, " διάαϊην 
τῃ6. ΝῊ] Ῥανδῖ] [15 (ροοτγ, Ῥτγόῖκθπὺ ρΡαΐβ.᾽ ὙὍὙπη86 πηεΐδρῃου πιδᾶὺ ΡῈ 
ἱποοηρττοιιβ; Ραξΐ ποῖ ΠΟΤ 50 Τηδη 1{ νγε 5ῃ οι] 54} ἴῃ τηοάθγη β]δηρ--- 

καΠ6 ΝΠ] θὲ Βαπρεά "᾿ Ῥετπαρβ (ῃ6 1άδα οὗ τῃς “"᾿αρ᾽ (κόγχη) “50 
ΒΟΙΘΠΊΗΪΥ οογεσίηρ [ῃ6 ὑγάχθη 564] βιρρεβίβ {Π6 ποίίοῃ οὗ ἃ 5.κ1}1 ομἱν 
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ΔΌΤΕ. ΜῈ 581--504. 

Βι ἴο θῈ Ῥσοίοη. Ὁρ. ΡΙπί. ὅτι κρεῖττον γάρ μοι πλουτεῖν ἐστίν, | σὲ δ᾽ 
ἐᾶν κλάειν μακρὰ τὴν κεφαλήν. ΘΙ ΠΆΠΑΙΥ 1 γεῖθί. 1222 κωκύσεσθε τὰς 
τρίχας μακρά. 

Ἰ. 587. οὐδεμί᾽ ἀρχή, Ξε. ἀνυπεύθυνός ἐστι, “ πὶ οὗ 411 οἴ πεῖ οἴποθϑ5 ποῖ 
ἃ 5Ϊη6016 οπθ ἰ5. ἱἰγγθβροηϑῖθ]θ.᾽ ΜίΈΟΠ6]1 χαοΐεβ Αθβομῖπεβ 56. 18 ἐν γὰρ 
ταύτῃ τῇ πόλει... οὐδείς ἐστιν ἀνυπεύθυνος τῶν καὶ ὁπωσοῦν πρὸς τὰ 

κοινὰ προσεληλυθότων. ὙΠῸ αἰοαβίῖβ δΔ]Ιοὴηθ μαᾶ ἴο βῃιρπηϊξ ἴο πὸ εὔθυνα, 

μη {Πεὶγ Ροτὶοα οὗ βεσνίοθ νναϑ8 ΟΥῈσ. 
1. 588. σὲ μόνον. 75 ἐπιοπάαίίοη οἵ Ἰλθῖβκα 15. ΘἜΠΟΓΑΠΥ δοσορίεα. 

ν΄ ρῖνεϑβ τὸ σεμνόν, ΔΠ ΟΥΤΟΙ ἴοι τοι σεμνόν, ἀηα Καὶ. Πα5 σεμνῶν, (ΟἸ]ονγεὰ 
Ὀν Κἰομίοσ, τοίθιτίπρ ἴο 411 [Π6 “ννουβῃϊρία] Ὀτίν!]ασαβ οὐ {86 ἀϊοαβίϑ. 
Βυῖ ννβαΐ Βα δ᾽ γοΐθοπ θα πὶ5 ἴο βαὺ 5 {παΐ “{Π15 (ἸΓγΘ ΡΟ  ὈΠ]1{γ} 15 1Π6 
5016 Ρῥτίν! ρα οἵ 411 γοῦι μανθ. παπηθα προ ΒΟ Ν 1 οοπρταίιϊαίς γοιι᾿--- 
πα ἸποΚὺ Π6 γα ἴο Θῃ]ΟΥ ἴΐ, ἴῸΓ ἀποαρρίηρ ἀῃα Ὀτεακίηρσ {Π6 564]5 οἵ 

ἃ ΝΥ] νου θ6 ἔθ! ομΥ ἴῃ ἀπ ΤΟ ΠαΤΥ ΡΕΓΒΟΗ. 
Ἰ. 591. τοῖσι δικασταῖς παραδοῦναι. Ἐὸτ [Π6 ταϑρβοίϊνα ρσονίησθβ οἵ 

τῆ6. βουλή ἀηά ἐκκλησία, ἀπ [6 παίιγα οἵ [Πο56 οαβθθ γῇ ὶοῃ (ΠΥ ϑεηΐ 

Ρ ἴο {86 Ἡε]αθα, 566 Ἰηἰγοάιιοίίοη ἰἰϊ. 8. 9. 
Ἰ. 592. Εὔαθλος. ΤΕ Ὀ]πβίεσίηρ νἱοίθποθ οὐ  βαΐζλζις ἴῃ σοῦτέ 15 

ΔΠὰ]64 ἴο ἰπ Αοῇῃ. 710. 866. ὅ.ῃο]. Ἐὔθαθλος ῥήτωρ συκοφάντης, οὗ 
μνημονεύει (᾿Αριστοφάνης) ἐν Ὁλκάσιν οὕτως" ἔστι τις πονηρὸς ἡμῶν 

τοξότης συνήγορος, ἰ εὐρύπρωκτος, ὥσπερ ἙἘὔαθλος παρ᾽ ἡμῖν τοῖς νέοις. Τπ 

1ῃ86 πεν-οοἰποα τνοτά Κολακώνυμος ᾿ς αἰΐετθ [Π6 πᾶτηβ " (]βοηγτηιβ ἢ 
ἰηἴο “ Οὐπρο- ΟΠγτηῖιϑ,᾿ ταίοστίησ, α5. ἴῃ 5ῈΡ. 1. 10. [0]]., ἰο 5. σοννϑταϊν 
τὨτοννίηρσ αὐγαῦ οὗ Πΐς 5ῃ 1614. 

1. 593. προδώσειν ἣἥμᾶς. ΑἸπιοκί 411] εἀά. πανα ἀραπάοποά ἡμᾶς [ῃς 
τοδάϊηρ οἵ Κ. ἴογ Βγιηο κ᾽ ὑμᾶς. Βαϊ ῬΒΙ]ΟΟΙθοη 15 ἱπηαρὶηηρ ἃ σα88 
θτοιρμέ ἀρ ἔγοπι (ἢς βουλή οἵ ἐκκλησία ἴο {ῃε δικασταί, 50 {παξ γγθη πὶ 
ἘπιατΉ]5. οὐ α ΟἸεοηντηιβ ἰβ ργοάιοθα Ῥοίοτα {86 οουτίὶ ἢ15. ἢαζίθτί 8 
ἀπα Ῥτγοίεβίδίίοπβ ἀτὸ παίασα!Πγ αἀάτοββθα ἴο (Π6 δικασταί, γῃο τεραγάεα 
{ΠΕ ΠΊβαῖν 65 ἃ5 τργεβθηξίπο “ἴἢ6 στοαῖ Ῥοάγ᾽ (πλῆθος) οἵ [ῃ6 ϑονετείρτι 
Ῥεορὶθ. Κορεῖβ ποῖοβ. {παὶ “1Πς δχργαββθίοη τὸ ὑμέτερον πλῆθος ἴ5 
Γγρααθη]ν ἀΡΡΠοα ἰο (ἢ αἰϊοσαβίῖς θοάν, α5 ἰπ Τγϑίαβ δἄν. Αρογαίαπ, 
Ῥαββίτη. 

1. 594. ἐν τῷ δήμῳ, 1. 6. ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, ἃ5 ὶπ ΝΡ. 4322 ἐν τῷ δήμῳ 
γνώμας οὐδεὶς | νικήσει πλείονας ἢ σύ. 7. ναπι Τδούνγεη Ριιῖβ {Π6 τηαίίεγ 
ΨΕΓΥ ΟἸθατν, ἱππ|5: ΑἸ] Πο Ιαϑῖβ μαᾶ (Π6 τρί οὗ αἰζεπάϊηρ {πὸ ἐκκλησία, 
ἀυτίπρ' (ῃ6 5ἰτπρ οἵ ψ  Ϊοἢ [ῃ6 οοιτίθ. δοσοτγάϊησὶν οουἹὰ ποῖ θα ΠΕ]. 
Οπ [6 ἄαγϑ θη ἃ κυρία ἐκκλησία νγὰ5 ΒεΙά-- αἰζοπάδπος. αἱ ψΒῖοΝ 
θεραπ ἅμ᾽ ἕῳ (Αοἢ. το ; Εοο]. 20)---ἰῃετα οουἹὰ 6 πὸ βθεβίοῃ οἵ {Π6 
οουτίβ, ἀηα {πὸ ἀϊοαβίς νοῦ] ποῖ ἄγαν {Πεῖὶγ τριώβολον. ΤΗϊβ νου ΡῈ 

αοοορίβα 45 ἱπθυῖῖαθ]θ. Βαΐ 1 ἀπν οπε πουρῃς πε ἴο ϑυπηπιοη ἃ βρθοῖδὶ 
ἈΒΘΘΙΏΡΙΥ (σύγκλητος ἐκκλησία), ᾿χ6 γγου] ἃ τυ 56 }ν βαπηπηοη ἴξ ποῖ ἴογ ἀαν- 
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γ7άΑ.5} 5, 

Ῥτθαῖκ Ῥαΐ [οΥ βοπῖθ ἤοῦΐ Ἰαΐοσ ἴῃ {πΠ6 πιοτηΐησ. ΤῊϊβ ὑγουἹᾶ σῖνο τῃ 6 
αἰἸοαβίβ {της ἴο αἰεπα δῃ δαυὶν οουτί, ἄταν πεὶγ ῬΡαΥ, δηα Ῥτοςββά ἴο {π6 
ἈΒΒΘΙΏΡ]νυ. ΟΝ οα είς ἴῃ τηᾶη ὙΠῸ οπηϊτεα ἴο σίνε {Π15 δοσοτησηο- 
ἀαίίοπ ! ΗἨς νου] Ῥὲ οετίαϊπ ἴο πανε Πϊ5 ῬυΌΡοβα]β τα]εοϊεα 'π {ῃ6 
Αββεηθὶγ. ἘχδοΙν {Π6 βατηθ βοτί οὗ Ὀσὶρε 15 οἥετγεα Ὀγ {π6ὸ Ῥαρῃ]α- 
Θοπίαπ ἴο Τρειηοβ ἴῃ Εη. ξοὸ ὦ Δῆμε λοῦσαι, πρῶτον ἐκδικάσας μίαν, ] 
ἐνθοῦ, ῥόφησον, ἔντραγ᾽, ἔχε τριώβολον. 80 Τθετῃ. 1207. 5. μίαν δίκην 
δικάζοντες νομοθετεῖτε ὑπὲρ ὕλου τοῦ ἐμπορίου. 

Ἰ. 5906. ὃ κεκραξιδάμας, 5.10]. ὁ τῇ βοῇ δαμάζων, “ψπο Ὀτονθθαῖβ 
ὙΥΙ ἢ Ηἷβ. Ὀταν]ηρ᾽ ; 566 5πρ. 1. 36, ἀηὰ Ἐπ. 127 κεκράκτης, Κυκλοβόρου 
φωνὴν ἔχων. Ἐὸτ περιτρώγει, ἴπ {Π6 5Ξ6η56 οὗἉ “ΡΠέετίηρ ἔτοτη,᾽ ΟΡ. Αςἢ. 
258 μή τις λαθών σου περιτράγῃ τὰ χρυσία, ἀπὰ ἰπῇ. 1. 672. 

Ἰ. 597. διὰ χειρὸς ἔχων, “Κεαερίπρ τι5 σατο ΠΥ ἴπ Παπά.᾽ 80 ΤΈΠις. 2. 
13 τὰ τῶν ξυμμάχων διὰ χειρὸς ἔχων, Ρίαί. Ῥετῖο]. 34 ἀλλ᾽ ἔμεινεν 
οἰκουρῶν καὶ διὰ χειρὸς ἔχων τὴν πόλιν. ἘοΥ [ῃ6 τηρίαρμοσῦ δροῦΐ {Π6 
Πϊε5 (τὰς μυίας) ορ. Ἐ4. όο βυρσίνην ἔχων | δειπνοῦντος ἑστὼς ἀποσοβεῖ 
τοὺς ῥήτορας. 

1. 599. Εὐφημίου. Τὸ ἀεδοτῖθε ΤΠ Θοστιβ ἃ5 ποί ᾿πίεσιοσ ἰο ἘΠΡ ΒΟ πηι 
5. 8π ἱπάϊτεοϊ νγαὺ οὗ βαγίπρ {παΐ Ῥοίῃ οἵ {πεπὶ νγεσα 85 Ῥδα δ5 {Π6Ὺ 
σου]ά Ρε. 

1. ὅοο. ἐκ τῆς λεκάνης, “ἴτοπὶ [ἴῃς Ῥαβὶπ᾿᾿ οὐ “Ροί, ἴπ ψ ΒΟ {Π6 
ΞΡοπρῈ νγὰβ Κερί τεδαν [Ὁγ τιδθ. 5068 βεὲπὶ ἴο Βανα θέε “ Ὀ]δοϊκεα ᾿ αἱ 
ΑἸΠ6π5 ΜΠ βοπια πηϊχίθτγε οὗ ΡΙΓΟἢ ἐΒἰππεά ἡ ἹΠ ο1], το ΚΕααρ [Π6 Ἰθαῖ μευ 
ΒΌΡΡΙΕ. Φ 

1. ὅο2. καὶ ὑπηρεσίαν, (ῃς τεαάϊπρ οὗ Ἀ. Μοβί εἀά. αἱΐεσ ἴο χύ- 
πηρεσίαν. 

1. όοᾳ. πρωκτὸς λουτροῦ περιγιγνόμενος 15. 4 “(411 ψΒΪΟΙ Ῥοαΐβ 41] 
εἤδοτί5 ἴο οἴθαηβα 1{,᾽ ἀῃᾷ βοὴ Πὰς ἐπογείοσε σαϊποᾶ ἃ βοτί οἵ υἱοΐοτγυ, 
Ραξ ἃ ἀἰβογεάιαῦ]Ὲ ὁπ. 1ἰ ἰ5 ἀοιρια] ναὶ ἰ5 τῃς σοπϑίγαοίιοη οὗ 
ἀρχῆς. Βπιποῖς, ΒΡ. Ρυςζίηρ σοτηπηα5 δἰΐεσ παύσει ἀπά περιγιγνόμενοϑ, 
νου τοπᾶδυ ἡ γοῖι 1ν1}}} ΒΟῸπ οοτηῈ ἴο δῃ επᾷ οὗ γοῦτγ σταπα εβπιρίγε ; 
Βαϊ ῬΤΟΡΑΡΙΥ [ἴξ 15. ΟὨΪΥ ἃ σβῆ. οἵ βἜΈπεγαὶ τείδγεποα νυ] ῬοΙῈ [Π6 γεγθ8--- 
ἴῃ {Π6 οαβ6 οὗ 1Π15 σταηα διηρῖτγα οἵ γουσγϑ. 

1. ὅορ. ἐκκαλαμᾶται, “ {τ|65 ἴο ἤδῃῃς ἴ{ οὐζ᾽ (β5πρ. 1. 381). Β0Π0]. 
ἀποσπᾷ: ἀπὸ τῶν διὰ καλάμου τοὺς ἰχθύας ἀγρευόντων. Ἐὸτ {π6 Ῥταρίίοα 
ΟΥ̓ σαΙΓΥΪΠΡ ΤΠΟΠΕΥ ἰπ {π6 τποῦῖῃ ορ. ἱπῇ. 1. 791; Αν. 503 ὀβολὸν 
κατεβρόχθισα, Ἐς]. 818 μεστὴν ἀπῆρα τὴν γνάθον χαλκῶν ἔχων. 

1. ὅτο. φυστήν. Αροοταϊηρ ἰο Ηδβγοι. 1815 τπθδηϑβ “ΠΙσμΠγ-Κπεδαβᾶ, 
ΤῊΘ ἰᾶδα ἰβ ταῖμοσ {πὸ οὐγ " Ραβ-ραϑβίθ οἵ " βοιῇξ᾽ (φυσάωα). 

1. ὅτι. φάγε. . ἔντραγε. ΕῸΓ {Πἰ5 οοαχίησ τερεϊοη 566 Ἐα. 6ο, 
αποίεα οπ 510. 1. 594. 

]. 612. κοὐ μή με δεήσῃ, “μετα ἰβ πὸ {ξαγ οὔ τὴν Ἔνεσ Ῥεΐηρ' ΟὈ]σδά. 
930 Ηδππαπῃ ἴοῦ καὶ μή με δεήσῃ. ΤΟΡτεα ῥτεΐειϑ κοὐ μή με δεήσει. 
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ΔΌΤΕ. ΔΙΜΕ5 5οό6-ό41. 

Ἰ. 614. καταρασάμενος. Ἐὸοτ {Π6 “τηυζογθα οὐγβοβ ᾿ ἀπά ἦρτα ]Π]ηρ ̓  
οἵ 5ανθβ, ορ. Κδῃ. 7γ45. ΑἹ. μἀάλλ᾽ ἐποπτεύειν δοκῶ, [ ὅταν καταράσωμαι 
λάθρα τῷ δεσπότῃ. | ΞΑΝ. τί δὲ τονθορύζων ; ΤῊΘ τεαάϊηρ οὗ 'κ. ἄλλην μή 
μοι ταχὺ μάξῃ τχαῖκεβ νεῖν σοοα βθηβθ. 7] βίθνυγασά “γΠΘΠΌνοσ ἢ 5αγγοθ 
ΤΥ Ὀτθακίαβε᾽ ἴ5 Βῃρροβθά ἴο οδ]εοΐ, Ῥβοάαῖιβα ὁπ οσὐάδι σίνπ [ΠΏ Ρ]165 
16 ῬΟΒΒΙ ΠΥ οἵ ἀποίμοσ. 850. πὸ στθμηθ]65 ἡ ΤΟΥ ἴθασ Π6 την Πᾶνα ἴο 
Κποαᾶ δποίμοσ οακα 5βοσίϊγ. Μοβὶ πηοάθγη δά. [0]1ονν ΕἸ ΙΒ] ου ἰπ 
υυτὶἰηρ ἀλλ᾽ ἣν μή μοι, ΝΜ ὨΪΟΝ τῆαὺ ΒῈ ἰακοη 5 δὴ αῤοσίοῤεσῖς : “Ῥαΐ 1} 
ἢ6 γοη  Κποαᾶ τὴθ ἀποίμου αἱ οπος᾽---ἶἰεῖ μΐπι Ἰοοῖς οὐ] ΟἸΠοσγινγῖβε, 

16 ἀροάοβὶβ πᾶν Ὀ6 βιιρροββὰ ἴο Ῥερίπ νυ πΠῸ ποχίὶ ψγοσάβ: “Ραΐ 18 λὲ 
γΟΠ᾿ ἢ ΘΌΡΡΙΥ τὴ, Τὰ νγ6}1 ῥσον θα τυ ΤΥ ἔδεε πᾶ οἂπ οαίεγ ἴοτ 
τηγβ6 1 Ηςξ β5ρεακβ σγαπαϊ!οσηπθπίν ἀπα ὋὉμηρικῶς : ορ. Ηοπι. 1]. 12. 

57 δηΐων ἀνδρῶν ἀλεωρήν, τύ. 134 βελέων ἀλεωρήν. 
1. 6τ6. ὄνον, ἀη ἱπίεπίϊοπαὶ [Πρ]. ἢ οἶνον. ΤῊς “ ἀοηκεαυ, {κ6 οὐτ 

“ΤΟΡΥ ̓  οΥ " Ὀ]ΔΟΙΚ-) οἰ ̓  15 [ῃ6 σαπί παῖὴθ ἴοσυ βοῖὴθ βουΐ οὐ σὰ ρ, Ρσόρδθ]ν 
ΙΓ ἴνγο Ἰοπρ Βαηα]65 ΠΚ6 φαῖβ; ορ. ἄλεισον χρύσεον ἄμφωτον ἘΤΟηι. 
Οά. 22. 9. 

1. 617. κλίνας, “ΠῸΠΡ ἴὸ ἀρ. ὙῺῈ νοτζτὰᾷ κεχηνώς 4445 ἃ (οι ἴο 
βρωμησάμενος, “ Ὀγαγίηρ Ορεπ- ποι θα αἱ {παὶ οτοοὶς οἵ γοιτθ. Τῆς 
ΘΌΠΟ]. ἀξῆπες δῖνος 45 ἀγγεῖόν τι κεράμειον οἴνου, οἷον πρόχυμα, βάσιν 
οὐκ ἔχων ἀλλὰ κάτωθεν ὑπότροχον. 

1. ὅ19. κατέπαρδεν. δε τηδὺ τοπάεσ “Π6 σίνεϑβ ἃ ἤπθ τηδτίϊα] ϑποτί 
αἱ. 80 τῆς Πενίας καταπαρδεῖν ῬΙαΐ. 618. στράτιον 15 νατίουβ]ν ἰηΐοτ- 
ῬΓείβα 45 τὸ ἐς πολλοὺς διῆκον, πολεμικὸν ἢ φοβερόν, μέγα καὶ σοβαρόν. 

1. ὅ2ι. ἀκούω ταὔθ᾽ ἅπερ ὃ Ζεύς, “1 Παγε {Π6 54π|6 ἰδηστιιασα πϑϑά 
ἀθουῦὶ τὴθ {Ππαΐ Ζειβ μα5.᾽ 866 ἰηΐ 1. 652, μετα ῬΒΙ]ΟΟΙθοη 15. δοΐμα]]ν 
Δαἀάτεββεα ἢ οοπίεπιρίποιιβ ΔἸ] βίοη. ἴὸ {15 ραθβᾶσθ, ἂδ5 ὦ “πάτερ 
ἡμέτερε Κρονίδη. 

1. 622. θορυβήσωμεν. 'ε, [6 ἀϊοαβίθ, “ταῖϑθ οἵγ ἀἰπ,᾿ Παπ αΪ5- 

Οὐββίοη ὑγαχεβ Ἰουα ἀπ ποῖ. Ἀοραῖβ αποίοβ Π6 ἀρρεαὶ οἵ ϑοοσαΐεβ 
(ῬΙαξ. ΑΡο]. ο. 5) ἴο {με ἰαπχα!τιοιιβ Αββεση]ν (Παΐ 15. ἐγγίηρ ἢϊπὶ, μὴ 
θορυβήσητε. ϑεε ΡΙαι. ἈΕΡ. 492 Ὁ ἀπά Ιηϊτοαποίίοῃ, Ρ. χί. 

1. 626. ποππύζουσιν, “[ΠδΥ οἴποκ ἢ {Ππεῖγ Πρ5.. ΤῊΪβ σουπά νναβ 

ΒῸΡΡΟΞΕΑ ἴο δοΐ 45 ἃ ἍἽβατγη ἀραϊηβί {πυπάθγθο]β : 50 Ρ]Ϊη. Ν. Ἡ. 28, 5 
Μεἰρείγας ῥοῤῥγεηηεῖς αὐἴογα 7,6 τογ156715145 ρο7ι{7147)1 65. 

1. ὅ31. καθαρῶς (1 λέγοντος), ΟΡ. γνῶναι καθαρῶς ἰηΐ, 1. 1048, 
“6 ΠΕΥΕΓ γεί Ἠδατα ΔΠΥ ΟΠ6 5ρεακίηρ' 50. οἰβαυὶ}ν Πα 56ηβ 10 1ν. “Νο;,᾽ 
ΔΉΒνγΟΙ5 ΡΒΙ]ΟΟΙθοη, “γοὰ πονεῖ 414: ἀπά γεῖ {Π15 [ε]]οὸνν ἰΠουρηΐ Πα 
νου] ππα ἰξ βαβυ ἴο ῬΙΌΟΚ ΠΙῪ σιαροθ 8411 ππηρτοίςοίο.᾽ ΑΔΔ5 {Π6 8508}ο]. 
βᾶγϑ, ἴξ 15 ἃ Ῥτόνερ, ἀπὸ τῶν τὰς ἀμπέλους τηρούντων ἀφροντίστως. (Ὁ. 

Ερο]. 885, Βοῖα {Πς οἱ] νγοπίδη {τγῖεβ ἰο βία! ἃ τηδτο πἀροπ (Π6 γοὰηρ 
ΟΠ, ὙἘΟ τείϊογίβ, νῦν μέν με παρακύψασα προὔφθης, ὦ σαπρά, ] ᾧου δ᾽ 
ἐρήμας οὐ παρούσης ἐνθάδε 1 ἐμοῦ τρυγήσειν. ὙΠῸ ἐἈΠΙΠἸαγ ΡΏγαβα ἐρήμῃ 
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"Α4.}5. 

δίκη, ἴοτ δὴ πηδοίθηοα ϑυϊ ΠΟ ἢ σοαθθ ὉΥῪ ἀοίδαϊί, τη πᾶνε Ῥθδῃ 
γπηπὶηρ ἴῃ [ῃ6 αἰσασι 5 πα πῇ. 

Ἰ. 635. καλῶς γὰρ ἤδειν. ΑΠ ὈΠΟΧΡΓΙΟΘΘΘΑ͂ οδιιθα ἰ5 βισροβίοα: ({Πἰ5 
γγᾶ5 ΨΘΥΥῪ [ΟΟ] 5ἢ ἀπα Ῥγθϑδυπιρίποιιβ οὴ Εἰθ ρατί), “7207 Β6 νγε}] Κπονν [ῃαΐ 
1 ννὰβ ῥα ου] ]ν βίγοπρ ἰὴ Π15 11πῸ,᾽ 50. ἴῃ Ποσθηβῖο ἀυρττηθηίδίϊομ. 

Ι. 638. ηὐξανόμην, “1 ΞΘΞεεπηεα ἰο 5.06]11, “1 νιαχϑάᾶ δὲρ.᾽ οροῖβ 
παοίε5 ἴτομῃ Ρ]αῖ. Μοηθχ. 235, ὑνΠοτε ϑοογαίθ (Ἰτηϊταςηρ [Π15 Ῥαββαροὺ 
Ἁαβογῖθεβ ἱγοηϊοα!ν {π6 εἴδοϊ ργοάιοθα οα Πΐπὶ Ὀγ {πε ξα]βοπιθ Ῥσαῖβαϑ 
Ἠξαρεὰ 1 ἴῃ {πΠ 6.4] οτγαίὶοηβ οἡ {Π6 ᾿ἰν] Ωρ ἀηα 1Π6 ἀεδα «ΠἴκΚς, ὥστε ἔγωγε 
γενναίως διατίθεμαι ΤΥΟΥΜΕΜΕΣ ἐν τῷ παραχρῆμα μείζων καὶ καλλίων 

γεγονέναι . . τέως δὲ οἶμαι μόνον οὐκ ἐν μακάρων νήσοις οἰκεῖν. 

1. 639. ἘΠΕ εν: ὙΠῸ αἰοαβθίβ ΠοΡρῈ ἴο ςοπεϊππια [ῃ6 ἀπί165 οἵ {πεῖν 
οἴπος ἴπ {Π6 15]απᾶς οἵ ἴῃς ΒΙεβθί. ὅ5ο Μίποβ ἀρρεδῖβ ἰπ {π6 Νέκυια, 
Ηοπι. Οά. 11. 560 45 θεμιστεούντα νέκυσσι ] ἥμενον" οἵ δέ μιν ἀμφὶ δίκας 
εἴροντο ἄνακτα. 

1. 642. σκορδινᾶται, “Πῆσείπ5.᾽ ὅ0Π0]. ὃ ποιοῦσιν οἱ ἐὲ ὕπνου ἀνιστά- 
μενοι καὶ μετὰ χάσμης τὰ μέλη ἐκτείνοντες. ὙΠῸ νγοτγά 5 πιβοᾶ οὗ {Π6 

αἸβίτοββ πα ππθαβίπθϑβ γ]Οῃ ΕΤΊρΡΙ 465 βῃονγεα ἴῃ ΟΥΠ ΕἸ οΙΖίπρ ΑΙ Θβομν]ι5 
(Κη. 922), ἀπά οἵ [6 πποοπιξονί ]ς δἰπ465. οὐ ΤΟ] σα οροΙ 5. νυ 116 
ναὶ ηρ ἴῃ {Π6 ἐκκλησία, Αοἢ. 3296. ΔΥΠᾺῚ ἐν αὑτοῦ, “ αἱ Ποπιεδ,᾿ ννῈ ΤηΔΥ 

σοΙήρατα ἐν ᾿Αλκινόοιο Ήοτι. Οα. 7. 132, πᾷ {πὸ 1, αἰ. αΞηαῖ σ6 ογεπί. 
Ηεο. 4. 4. 85. ΤΠε τϑαάίηρ οἵ Ν. 15 ἐν αὑτῷ, Ρυΐ ορ. ϑορῃ. ῬΗ]]. οδο ἐν 
σαυτοῦ γενοῦ, ννῆετα Ποννανεσ [600 τες ἐν σαυτῷ. 

1. 6432. σκύτη βλέπειν, “ἴο Πᾶνε {πεῸ Ια5ῃ Βοΐίοτε ὑοῦ ογαβῦ; 1. 6. ἴο 
Ἰοοῖς α5 1 γοῖι Ἔβχρβοϊβα ἃ ἤορρσίηρ. 80. 50Π0]. μέμνηται τῆς παροιμίας 
Εὔπολις ἐν Χρυσῷ γένει. φησὶ γὰρ ἀτεχνῶς μὲν οὖν, τὸ λεγόμενον, σκύτη 
βλέπει. εἴρηται δὲ ἐπὶ τῶν ὑποψιαστικῶς διακειμένων (( ἢανα ἀἢ πη- 
Ῥ]δαβαπέ βϑιβρίοίοη ἢ) πρὸς τὰ μέλλοντα κακά. Ῥαΐ (μϊ5 τενοῖβοβ {Π6 
ΟΥΑΙ ΠαΤΥ πβαρα ἢ βλέπειν νᾶπυ, ὀρίγανον, ὅζο., νν Θτα [Π6 Ἔα Ἔβχρσεϑβϑεβ 
ποῖ ἔδασ θα τηθηδοβ. 

1, 647. [νεανίᾳ]. ΤΠ 156 Ῥουβοπβ δααιϊιίοη ἴο ϑπρρΙαπηθπί (ῃς 
τηθίσοα] ἀθἤοίθπου ; “ΤΟΥ 1 15. ἃ αἰ υ] τηδίίογ ἴοὸ βοίζθη {Π15 ΔΠΡῸΓ οὗ 
τηΐηθ ἀραϊηβί ἃ 5ΠΠΡ] 1] η΄ ἡ 5Ρεα 5. ποῖ οἡ τὴῦ 546. ἢ πρὸς ἐμοῦ, 
ΟΡ. ὅορᾷῇ. Ο. Κ. 1434 πιθοῦ τί μοι, πρὸς σοῦ γὰρ οὐδ᾽ ἐμοῦ φράσω." 

1. 648. νεόκοπτον, ΄ {τε5}- ΟΠ] 5ε]ε 4. Α τη]]]βίομε Ῥτερατῖϑά ἴοσ ρτὶπᾶ- 
η 15 ΞΟΟΙΘα νν 1] ἃ ΟΠ156], 50 ἃ5 ἴο ῥσϑβεπί ἃ ΠΌΠΊΡΟῚ οὗ οὐζπ οασαβ ἴο 
Ἐσεῖς ἪΡ {ΠῸ σταῖη. Α5 {Π6 βἔοπμβ 15 τιϑοὰ {Π656 βᾶσθβ θβεοοπηα δ] πηϊεα 
Δηα 1655 εἤεοίνα. 

1. 649. ΝΠ κατερεῖξαι, ορ. δαη. δο5 κατερικτῶν, 55, τῶν κατακεκομ- 
μένων ὀσπρίων. ΤΕ τεδάϊηρ οἵ ἢν μή τι λέγῃς 15 “1Π1655 γοῖι 540 501π6- 
τῃΐηρ νου Παδατίηρ,᾿ ΟΡΡοββά ἴο οὐδὲν λέγειν 5 ἴπ ΝΡ. 644, 781, 
Ιο95; Ἄν. 66, ὅζτο. 8686 Ιηῇ. 1. 1400. 

1. ὅρο. χαλεπὸν μέν, “Υε5, 1 15. ἃ Πατά τηδίίοι, πϑϑαϊπρ βϑσίοιιβ 
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ΔΌΤΕ5. ΖΙΝῈ5 645-657. 

1Βουρηΐ, ἴοο ρτθαΐ ἴῸγ ἴῃς β6ορε οἵ σουηῖὶς ροεῖβ.᾿ “Βάδιγοϊθο ΟΠ τὶ 
σοί Βασηαπι ποΐαϊ, 5' πγ}} ΤῸ ΠῚ ΤΟΥ 56. ΠἰΠῚΪ5 ΒΟ τὴ 6556 [αίθίιγ ἀπάτη 086 
οοπποράϊαθ. ἰοοΐβ Ροβϑὶξ αρϑοῖνιὶ, ΚΙομίοσ. Ὑοι Ατσιβίορμαμθβ βᾶγϑ ἴπ 
Ἄοἢ. δοὸ ἰμδὲ ποτ ἰ5 ἃ βούίοιιβ δίάθ ἴο οοιηθᾶν, τὸ γὰρ δίκαιον οἷδε 
καὶ τρυγῳδία. 

Ἰ. 651. ἐντετακυῖαν. Τί 5665 πΘοθββατΥ ἴο ααορί {Π15 διηθπαίϊοη οὗ 
Ἐοῖβιτα ἴὸγ ἴμ6 ἐντετοκυῖαν οἵ τῆς Μϑ55., ννῃΐοι οουἹά Πατγάϊν τηθαῃ 
“Θηρεηδοτγρα ἴῃ, [που ρἢ [Πς 56 Π0]. βαγϑ ἐγγενηθέν. ΤῊ ἔοτπι ἐντετακυῖαν 
ἷβ δρῖς, απὰ βἰαπᾶς ἴο ἐντέτηκα 85 τεθᾶἄλυϊα, λελᾶκυϊα, μεμᾶκυϊα, ἀρᾶρυϊα 

βίαπα ἴο τέθηλα, λέληκα, μέμηκα, ἄρηρα. ΤῊε ορῖς 5[γ]6 15. οοπεϊπιιδα 1π 
τῃ6 ποχέ 1ἴπ6. Ἴδε βθῆβε οὗ ἐντετακυῖαν 15 {μαἰ οὗ “ ἄξερ!ν ρεπείγαζπρ᾽; 
ΟΡ. πλεύρᾳ προστακέντος ἰοῦ ΒΟΡΆ. Τταςῃ. 822. ΒαοΙγοϊθοη 15 ΠΕΓΘ 85 
Βορά 85 ἷβ νγοσγὰά δηᾷ ἰϑ τἰβϑίηρ' ἴὸ βοπιδιίηρ μεῖζον ἢ ἐπὶ τοῖς τρυγῳδοῖς. 
Βαΐ ἴπ 1. 655 με ἄτορβ αραΐπ ἴο ἴῃς παππίδιον οἵ σοπηθάν. 

1. 652. μὴ πατέριζε, “Τὴοπ᾽ Ἐ οοτηε “ΤΑ Βοτίηρ " τηε ! ᾿ « νψοτᾷ ἰοττηθᾶ ἴο 
ἴα Κα ἪΡ ΠΕ πάτερ οἵ [Ππ 55π|6 1ἴπθ. Ορ. ΤΆββῃι. 616 ΜΝΗ. ἐχθὲς ἔφαγον 
κάρδαμα. ΚΛΕΙ. τί καρδαμίζεις ; 

Ἰ. 654. σπλάγχνων. ὅ.Π0]. κἂν ὡς ἀνδροφόνος λογισθῷῶ καὶ τῶν 
θυσιῶν μὴ "μεταλάβω. ῬεΙδοηβ σαν οἱ τηπγάθσ ὑγεσα ἀεθατσθα ἔγΓοση 
ΔΩ Ῥατίοϊραίΐοη ἴπ {Π6 βδογίῇοεβ. Βαφ᾽ γο]θοη 5 ΠΠῖδ 15 ϑἰακεά, δ5 11 
ὙΘΓΘ, Οἡ Πὶβς ΦΌΠΠΠΥ ἰο ρύονε ἴο ΗΪβ (Δί πευ {παΐ Π15 Ῥοβί το 15 9η6 οὗ 
5Ιανοσυ. 

1. 655. χαλάσας. (ρ. 5ΠΑ4Καβρ. "Ταμηΐηρ οὗ [6 Θῆγεν, σὲ 5, ὅς. 2 
“ἜΥ, ἔν, ἀπκηῖϊ ἐπαὶ (Πτεαϊθπίησ, πη Κη Ὀτονν ᾿: ἔθος γὰρ τοῖς ὀργιζο- 
μένοις αἴρειν τὰς ὀφρῦς ϑςΠο!]. Ορ. ΝᾺΡ. 582; ΡΙαῖ. 756. 

1. 656. φαύλως, “τουρηϊν, ποῖ ἢ ἤσατοβ, ας τεοκοπϑά οἱ οἡ {ΠῸ 
δηρετῖβ. (ρ. Αοδ. 215; ΕΠ. 404; 509, 1293; ὅζα. 

1. 65γ. φόρον. ΤῊΪϊβ 15 Πἰτηϊτοα τὸ (Πς “ σοπίγι Βα οπ ̓  οτ “ {πιο ̓  
Ῥαϊὰ ἴο Αἴθθηβ Ὀν 4116 «πᾶ 5 ]θοῖ βζαΐθβ. 1π8.6. 478 [πε οί] βιὰ 
ατηοπηίρα ἴο 4060 ἰα]επί5 (Ἴππος. 1. 96; 5. 18 τὸν φόρον τὸν ἐπ᾽ ᾿Αρι- 
στείδου). Ἰπ Β.6, 454 {πε ἰγθαβιγυ νγὰ5. ἰσαηβίθγθα τομὴ {Π6 15]απά οὗ 
Τθε]οβ, δἀπα 1ῃ6 τόπον τγαὰβ Κερί ἴῃ {πε ἰερ]Ὲ οὗ Αἴμπεπα 'ἴπ ΑἴΠεπ5, 
ὉΠάοΥ {Π6 Ξπρεγνίβίοη οὗ ἴπΠ6 Η εἸ]εποίατηϊαθ. 1ῃ 8.6. 429 [ῃ6 δπιοιπί οὗ 
[ῃ6 φόρος νγα5 ἱποτβαβϑβά ἴο ύοο ἰα]θηίβ (ΤΙ πο. 2. 13), ἀπᾶ {Π15 αραίῃ νγαβ 

ἀουθ]θα ἴῃ Β.6. 425 [7.- ναῃ 1 θααννεη]. ΥΠΠ τῃ6 οσάβ τὰ τέλη {Π6Ὲ 
ΘΠμτηθσαίίοη οὗ ἰΠ6 ἰΐεπηὴβ οὐ Ζγεζεγγηαὶ ταναπια θαρίηθ, ϑοβοιηδηη (46 
Οοπῖτ. Ρ. 286 [0]1.)} οἶνος. (ῃε [ο]]Ἱοννίηρ Ἐχρ]απαίίοη : τέλη ΖγΖὀιεία 
σι γι γογηεηε οὐ {10 εγ ἐγογηίηι, τεεΐραϊία αγέζηηι (τὰ 465), αἰΐαψιίο 
ἀμίδα ; ἕκατοσταί αιΐεηι δογίογία φιαφαίαγιει 6556 οἱαϊεγείτιγ, 171 Πείγαξο 
ἐχαεία, χιαγψια,ε αἰϊδὲ 7γ ἐφιεεγείϊογ ἐπέ πεντηκοστῆς 50. φψιεῆγιφηα 517,14 Ἢ 
»Ιεγιϊο; ἀγοράς εἶ λιμένας γ1ογι1ηα: ῥγοῤίεγεα φιιοα 171 Ἴογίς ας φογέτεις 
γ:6 7 εἴτε7)1 1ηιῤογίαίαγιηι ἐα ῥογίαίαγεηι ας ϑεγιαϊξαγ ει ὑφεΐτσαζία ῥεγαεηαα 
ἐγαηιέ; μισθούς αρίθηι 6556 ῥιίο χεας αἰΐας μισθώματα «τέ μισθώσεις 
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74.5.5. 

εἸϊειεγεέμ7, ; 267257072165 ἀϑ0 72,722, αρΎΟἾ Ἴ71, ῥαφομ ΟΥ̓Μ92 αἰδα) 17 ΦΉ6. γ67 47): 

2εμόϊεαγπηε σίας φγέναϊίε εἰοεαγὶ τοϊεῤαγιέ ; πρυτανεῖα σγεγι2 2εζιγιῖας 
χεαφάαηι ἃ {{τραγιέζοῥις αγείε ἐπα Ζεΐιεηι αοῥοσίέαο, χεαζία 6γαγιέ σας αῤπα 
Αοριαγος σαςγαριθγέα αἰϊεεφαγιέμγ, ; δημιόπρατα εἰθγιήχεε σηγιξ ὀογα ῥηὖ- 
ἠϊεαέα, φιεογηε7γε 6716 1107: ῤγείϊα 171. αὐγαγήθηι γεαϊροδαγιίηγ. ἘῸτΥ 
πρυτανεῖα 5ε6 ΝΡ. 1136, 1255 ; ίοτ μέταλλα, ἴ.6. ἴῃς 51]ΚγῈῚ πηῖπ65 οὗ 
Τιαυτίπτη, 5ε6 ἄν. ΤἼΟΡ ; {Π6͵Ὸ ὙΥΕΓΘ 4150 Τηΐη65 ἴῃ ΤἭτγασα νγουκοα Ὀγ {Π6 

Αἰποπίδη σονεσηπιθηΐ. ΤῈ Αὐιβίο ρ ΠαπΕ5 15 σοσγεοΐ ἴῃ σίνιησ {Π6 ἀρρτοραῖθ 
οὗ {Π6 ὑγῇο]ε τονεπιιθ ἃ5 2ΖΟοΟ ἰαδ]θηΐβ, 1 τηπιδί αν ἀοι Ὀ]Θα ἴῃ ἀπιοῖηῖΐ 

βίποθ {πΠῸ Ῥεριπηὶηρσ οἵ (Π6 Ῥε]οροπποβίαπ Ὗ ἃσ, αἵ υῃ] ἢ {ϊπ|6, δοσοταϊησ 
ἴο Χοποόρμοη (ΑΠ85. 7. 1. 27) 1 τοδομεα ἃ πὶ οὗ ᾿οοο ἰδ] επίβ : προσόδου 
οὔσης κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἀπό τε τῶν ἐνδήμων καὶ ἐκ τῆς ὑπερορίας οὐ μεῖον 
χιλίων ταλάντων. 

1. 662. ἐξ χιλιάσιν. 85:6 Ιηἰτοαποίίοῃ 111. 8.2. ΤΠ ἔογπὶ κατένασθεν, 
“Παᾶ Βογηεβ ἰπ {πΠ6 Ἰαπᾶ, 15 τασα ἴπ Αἰϊίο; ορ. Επτ. ΗἸΡΡΟΙ. 1247 
ἔκρυφθεν, Ῥαχ 1283 ἐκόρεσθεν, Ὀὰϊ (6 ἸαίίεΓ ραββαρα 15. ἴῃ ἱπηϊαίϊοη 

οἵ Ερὶο. 
1. 663. ἣμῖν. ΤΗΪ5 15 {Π6Ὸ τεαδίηρ οἵ Ἀ. Βεπίέϊευ ρσγείεγσιϑα ὑμῖν, {πῈ 

τεδάϊηρ οὗ Ν. Βάβίγοϊθομ τηθᾶηβ σἜΈΠΟΓΑΙΠΥ, “50 Πετα νγε πᾶνε σοί ἃ 
Θ.ΠῚ Οὗ 150 ἰα]εηΐβ. ῬἨΙΠ]ΟΟΪΘΟΠ ἰαϊκοβ {Π15 ΠΡ ΒΕΓ ΟΙΒΙΥ ἴπ ἴΠ6 ποχί 
1ἴπ6, «πᾷ τεΐετβ ἥμῖν ἴο {Π6 ἀϊοαβίβ : “50 ἴπδῃ τῶϑ ΠΘνῸῚ σοΐ ἃ5 ΟἿἹΓ ῬαΥ 
οπ6 ἔἰ{πῸ6 οὗ {μΠ6 τονεπιθ. ὍΠΗ 500]. 4ο65 ἴΠῸ 51πὶ {ππ|ι5. Τακίηρ (Π6 
πυροῦ οἵ {με αἰοαβίβ αἱ ὄὅοοο δῃαὰ αϑϑισηΐησ {Π6πὶ θαοὴ 3 ΟΡοΟΪ5 
(Φ ἀγαοῆτηα) α ἄδν νγ8 στϑδοῇ ἃ ἀδι]ν (οΐα] οἵ 1ϑ,οοθὺ οθοἱβ, ἃ τλ τη ]νῪ 
τοί] οὗ ράο,οοο οῬοἱβ --, οό,οοὺ ἀγδοῃπιδθ -εῖβ ἰα]επίβ. Α'5 ὕνγο τποηίῃς 
ἴῃ ἴΠ6 γϑασ ψεσε Καρί δ5 μο]ἄανβ νγε 514}} παγε ἴεῃ τηοπῖῃ5 ἀυτίην 

ὙΠ] Οἢ Ῥαγτηθηΐ νγὰ5 πηδάθ. 850. 15 1α]εηΐβ Χ 1Ο -- 50 ἰδ] θηΐβ. ᾿ 
1. 665. ποὶ τρέπεται : “ἴο νγΠηδί ΡΈΓΡΟΒΘ ἰδ 11 τὰτηθα 3 “ψγηαΐ 15 ἄοῃθ 

νὴ 1 Ορ. ΝΡ. 858 τὰς δ᾽ ἐμβάδας ποῖ τέτροφας ; ὙΠεΕ ἰοχί [Ο]]Ονν5 

Μεϊπεκε᾽β ἀσγαπροιηθηΐ, ὙΠΟ, 5665 Ὀείίοσ ἰμαη ἴὸ σίνε 1Π6 ΠΟ]6 οἵ 
1. ὁ65 ἰο ΒάεἸγοίθομ, ἀπά 660, 667 (ἐς τούτους... ἀεί) το ῬΒΙ]ΟΟΙεοπ. 
Τὶ 15 τόσα ἰπ Κεερίηρ ἢ {Π6 οΠμαγαοίοσ οἵ ΒΑ δ] γοΙθοη ἴο αβϑῖρτι ἴο ΠΪπὶ 
τῆς βοοσηῖα] ἰαπηΐ, {Παὶ {ΠῈ6 ΤΌΠΟΥ ἢπα5 115 ννΑὺ ἰηΐο {πε ροοϊκείβ οἵ ἴῃ 68 
ἀεπιαροριιθβ ὙΠῸ ἅ16 [ὉΓ ΕΥΘῚ τϑρεβαϊϊπηπρ “1 Ψ1]1 πανογ Ῥαίταν ἰῃ6 
ΑἸΒεπίδη-- τα Ὁ ]6,᾽ 41 Μ}11 ανεσ ἤρμε ἴοσ {π6 ρΡοριυϊδοθ.᾽ ΕῸΓ {πΠῸ οοη- 
οἰσαοίίομ ΟΡ. ΑἸεχῖβ, αραᾷ Μείη. (τη. 3, Ρ. 478 οὐχὶ τῶν μετρίων ἀλλὰ 
τῶν “ βαβαί, βαβαί,᾽ 1.6. “τῃοβε ΨῈὴΟ ἃτα αἰνγαγβ βαγίηρ ὕδῃ ! δε τητβὶ 
ΞΌΡΡΟΞΚΘ {παΐ πε ἱπίγοάποθβ {πε γοτά κολοσυρτόν, 45 ἱπηΡ] γίπρ γΠαΐ (6 
ἀειπαρόοριια ΤΕ ΔΠῪ Τηθᾶπῃ5 ἴῃ 5 μϑαγί, τὰῖμοσ μη σίνίηρ {Π6 δοΐιαὶ 
ΤΕΓΠῚ5 Π6 τι565. 

1. 668. περιπεφθείς (πέττω) τηξαηβ “ οΔ]ο]6ε4,᾽ “Βοοάνηϊεα.᾽ ΙῈ 15 
5α]4 ἴο θὲ ἃ πιείαρμοσ ἴτοπὶ Ὀσγθαα 50 σοτηρ]είεὶν σονεγεα ἢ οττιβί ἴῃ 
τῃ6 Ῥακίηρ {ῃαΐ ἴῃ6 οοπαϊίίοη οἵ {Π6 ἱπίθυϊογ οαμποί θ6 ἰθϑίβα, 80 
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ΔΝΌΤΕΣ. ΖΦ ΝῈ5 662--68ο. 

ΡΙαΐ. 1590 ὀνόματι περιπέττουσι τὴν μοχθηρίαν. ΤῊδ ἰγαηδίδγθηος οἵ [ἢ 15 
σοπαϊτίοη ἴο 16 Ῥϑύβοη ψνῆο0 5. οα]ο]εα 5 ΥΘΓῪ βίσαησθ (θθη ἡποΐθϑ 
ἀΡΡοβίζοϊν τοῦ Επ. 215 τὸν δῆμον προσποιοῦ ὑπογλυκαίνων ῥηματίοις 
μαγειρικοῖς, ΥΠοΙΟ ὑπογλυκαίνων ποῖ 1655 ἴΠΔη προσποιοῦ ἢὰ5 δῆμον ἴοΥ 

15 οδ]θοῖ. ὶ 
Ἰ. ὅγο. ἀναφοβοῦντες, “ ἰεγτοτίζίηρ᾽ {Π6 πὶ. 80 ἴῃ Ῥαχ 644 [01]. Π] οτμιο5 

5ῃον5 ἢονν {Π6 5. ]θοΐ Ξίαϊοβ, ἐπ ρηθηθα αἱ (ῃς ἰαΐς οἵ οἴμειβ, 5βὲὲκ ἴὸ 
Ρτγορ τἰαῖθ ἴῃ ἀδπιαροσιιοβ νὰ ὈγΡο5, οἱ δὲ τὰς πληγὰς ὁρῶντες ἃς 

ἐτύπτονθ᾽, οἱ ξένοι [ χρυσίῳ τῶν ταῦτα ποιούντων ἐβύνουν τὸ στόμα. 
ἸσΥ: βροντήσας. 50. οὗ Ρεγίοϊεβ, ἄμ. 530 ἐντεῦθεν ὀργῇ Περι- 

κλέης οὐλύμνῶς Ι ἤστραπτεν, ἐβρόντα. 

1. 672. ἀργελόφους. 8.10]. τῆς μηλωτῆς οἱ πόδες, ἐμαὶ '5, ἰῃς. Ποοίξ5 
ἴΠαΐ Παρ Ἰοοβα αἱ ἴπ6 σοσηεῖβ οἵ ἃ βῃδορβκίη; Ὑταηβ]. “τείαβε, “ οἵα]. 
ΕΥ̓ου ἅτὸ οοηίεηϊ, 6 5αγ5, “ἴο ΙΡΌ]Θ᾽ 5οἢ βοαρ5 δπά ἴο ἰεαᾶνε {πε 
Ὀὲρ Ρτὶζθβ ἴο {Π6 ἀετηαροριιεβ. 

1. 6γ4. κηθαρίου, ἀοοοταϊηρ ἴο 16. 5080]., ἰ5. αὶ ΒΟΊ]Ον ΊΟΚΟΥ Πιπποὶ 
[οστηΐηρ ἴῃς ἰπῖθὶ τὸ (6 νοϊηρ-θοχ. ΕῸΣ λαγαρυζόμενον, “στον ης 
τ ϊπ,᾿ οὐ " Βετγίπρ. σατο (λαγαρός), [Π68 5.10]. Ξβθτὴβ ἴο Πᾶνε γϑα λαγα- 
νιζόμενον, σοπποοίίηρ ἴξ ἢ λάγανα, “(πῃ οὐδ κ]ηρ᾽ οαἰκα5,᾽ εὔθραυστα 
καὶ εὐτελῆ ὄντα. ΤῊΪΒ ἡγοῦ] Ὀτὶπρ οὐΐ ἃ ἤπα τουοἢ οἵ ᾿τοην, “ εαἰϊπρ 
ἀαἰπίϊεβ ἴτοπὶ ἰῃ6 ΡΑ]]οῖ- θΟΧ ἀπὰ [βαβίϊηρ οὴ ποίῃϊηρ "᾿ 
.Ἰ, 675. Κόννου ψῆφον τηαν ΡῈ δὴ δ᾽ πϑίοῃ ἴο ἐπῸ Κόννος οἵ Ατηδιρϑβίαϑβ, 
ἘχΒ ἴθ Β.Ο. 423; Βαΐ 411] [Παΐ νγχα οδῃ σαίμογ 15 [πα 1ἴ Τηθ δ 5 “ἃ Τθτα 
ΟἸΡΠ ον, ἀπ 15 Ῥεσθαρ5 ἃ ρατοάγ οἡ ἐπε παροιμία ποία ὈγῪ {Π6 5.Π0]. 
Κόννου θρῖον, ΏΕΙΕ θρῖον 5 ΔΡρατθβῃίν “ ΕπαρΡΥ ποῖίβθ.᾽ 866 οἢ 50ρ. 
1. 436. Τῆς νοζτᾷ ψῆφον ἴἰ5 ϑιρϑεϊ πε [ῸΓ θρίον ἴο 5πἰΐ [ῃ6 οαβε οἵ 
α αἰοαθί. ἘῸΓ δωροδοκοῦσι, ἴῃς τοαάϊην οἵ Κ., νγα πηιδὲ δοοθρὶ ἢ 
ΒΕΚΚ. απα Πἰπα. δωροφοροῦσιν ἔτοτῃ Υ. 

1. 6γγ. πλουθυγίειαν. ὅε6 Ἐπ. τορι ; Ἄν. 731. 
1. 678. σοὶ δ᾽ ὧν ἄρχεις... οὐδείς, “Ὀὰϊ ἴἰο γοι ποῖ οπ6 οἔ 4]} νοὺγ 

Βα Ρ]εοῖβ, οὗ ΠΟΤ γοιὰ τα Ἰοτά τῆσγουρ τη ῃΥ ἃ 5ίτισο]α οὐ ἰαπα ἀπά 
86α, οἴϊεσβ γοῖι 580 πη ἢ ἃ5 ἃ Πεδα οὗ σαυ!ο [ογ ἃ το 5} ἴο γοῦν εοάάθῃ 
τηθαΐῖ.᾽ Πίτυλος ἴ5 ΡῥΓΟΡΕΙΥ “ἴΠ6 τηθαβατοα 6156. οἵ οατγβ, 50 {Παΐ 
πιτυλεύσας οαη ΟὨΪγ Ὀ6 υϑεα 2ε7, τετέρηα νυ ἐν γῇ. [π ἐφ᾽ ὑγρᾷ νγε 
Βανε -ουηθτῖς ΡὨγαΞΘΟΪΟΡῪ ἀπα Ρῥιοβξοάγ, ΟΡ. ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρήν 
ΤΠ. 14. 298 ; Οά. 20. 98. σοὶ δ᾽ ὧν ἄρχεις ἰ5 186 τοασὶηρ Ἰηἰτοάποεα Ὀγ 
ΕἸοτεπὲ (Ἠτέείθη, ἀπ [ο]]οννεα ὈγῪ Βεκκ. «πᾶ Ὀιπᾶ. ἈΚ. ρῖνεβ. ὑη- 
τηθίδα }}ν σὺ δ᾽ ὧν, Ὀπὲ Δ΄. μα5 σὺ δέ γ᾽ ὧν, ψΒΙοἢ ΟΟΡεῖ ρῥγείεσϑ. 

1. 6ὅϑο. καὐτὸς... μετέπεμψα. ῬΒΙ]ΟΟΙΕΟῺ 15 τοιηϊπ θα {πΠαΐ [ἢ 15 15 
ΟἸΪΥ ἴοο ἔτιιθ, αἂϑ ΠῈ Βαᾶά ἴο “βεπᾶ ουξκ ἰοσγ᾽ Β15 σατ]ὶς ἴο {Π6 συθθηρτΟ ου. 
ΝΥ ε 5βου]ᾶ ὄὌχρεοῖ μετεπεμψάμην, δΔη4 [6 5080]. ο4115. [Π15. πδὲ. οἵ {μ6 
δοῖϊνα ἀηθές, θαΐ 10 15 ποί ἱπίτεψιιδηξς ἴῃ ΤὨἨπογαϊάεβ, ΟΡ. 1. 112; 4. 30; 
6. 52, 71, 88; 7. 8, 15, 42 [Κιίρετ]. 
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"Ζ74.5}, 

1. 681. οὐκ ἀποφαίνων, “ὈΥ ποῖ ἀεπηοηβίτγαιίησ [Π6 δοίτι8] “"βανοσυ. 
566 51}. 1]. 518, 6ο2. 

1. 684. ἐλαύνων, “ τονγίπρ,᾿ πκ6 πιτυλεύσας 51Ρ., ᾿πο] 65 81] ἰοτταβ οἵ 
ὨΔνΔ] βεσνίοθ. Τὴ βθαιθηοθ οὗ 50 τϑηνυ ψοσᾶβ ἴῃ (Π6 ποχί 1ἰπ6 ψΊ 
16 ϑαῖὴςβ ἰηϊ{14] π᾿ 15 ποῖ ὩΠΟΟΙΏΙΠΟΠ ἴῃ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟη5 οἱ ἱπαϊρηδίίοη ΟΥ 
νεχαίίοη : ορ. Δοῆ. 649, 984; Νυῦ. 6, το49; Κδπ. 829, 1Οο46; 

ΡΙαΐ, δ59ο. 
1. 686. ἐπιταττόμενος, “γοιῖι Πᾶνα ἴο αἰϊθηά, ππάθσ οτάθτϑβ. φοιτᾶν, 

τορσ. ]ΑΥ]ν τπιϑθα [ῸΓ “ σοίηρ ἴο 50Π00],᾽ νγ8}} ἀθβοσῖθεβ {Π8 βηϊοσοβά αἰϊεπά- 
8 Π66 αἱ {Π6 (ουτί. 

1. 68γ. εἰσελθόν ῬγΓΟΡΑΡΙΥ τηθαηβ “ σομηΐηρσ ἱπίο {π6 οουτγί,᾽ 45. 50}. 
11. δύο, 579, ἀπᾷ δηποιποίηρ ΡαΡ] ον [Π6 βἰσὶοῖ τὰ]α ἀθουῦῖ βατὶν αἰξεπά- 
8π06. ΠΟ {π15 εἴεμηϊηαίθ “βοὴ οἵ (μδοίθαβ᾽ πᾶ ΡῈ, ΨΠη0 5(απᾶβ 
“βΕγ8 4 4]]ηρ πα ϑυγαγίηρ Πἰ5 Ροάγ,᾽ γε ἀο ποῖ κῆπον. Ὅῆα 50}0]. βαγϑ 
οἷον οὐδὲ γνήσιος πολίτης" τὸν γὰρ Χαιρέαν Ἑὔπολις ἐν Βάπταις ὡς ξένον 
κωμῳδεῖ, 

1. ὅρο. τοῦ σημείου. ΤῊΪβ “ 5Ισπα)] ᾿ νγὰβ Ῥσόοθ]Ὺ ἃ ἢδρ, οἵὐΓ᾽50116- 
τηΐησ οἵ [Πε Κίηά, μοϊβίβα ονεσ {Π6 σουτί- ἤοτιβα ΟΥἨ ΑΒΒΕΙΉὈ]Υ Βαίογε {Π6, 
Ποὺ ἰοῦ τηθείϊηρ, ἀπ Παυ]θα ἄοννῃ θη Ῥτοοθθαϊηρθ θεραῃ, αἰΐεσ 
ὙΜΠΪΟΝ πῸ οπῈ νγὰ5 δα πηϊτεα. ΟΡ. Απᾶοο. ἄς Μγϑβί. Ρ. 6 ἐπειδὴ τὴν 
βουλὴν εἰς τὸ βουλευτήριον ὁ κῆρυξ ἀνείπῃ ἰέναι καὶ τὸ σημεῖον καθέλῃ, 
Ἐπο]. 289 χωρῶμεν εἰς ἐκκλησίαν, ὦνδρες" ἠπείλησε γὰρ | ὁ θεσμοθέτης, 
ὃς ἂν [ μὴ πρῷ... ἥκῃ... μὴ δώσειν τὸ τριώβολον. ΑἋ 511 8Γ 5͵518] 
566 Π15 ἴο πανα θβϑη αἰβρ! αγβά αἱ [Π6 ἀββϑϑιη]γ οὗ {πε ΓΙ ἈβιΠοΡοσυϊαζιιβαθ, 
ὙΠεθπα. 277 ἔκσπευδε ταχέως᾽ ὡς τὸ τῆς ἐκκλησίας ] σημεῖον ἐν τῷ 
Θεσμοφορίῳ φαίνεται. 

1. ὅρτ. τὸ συνηγορικόν. ὙΠεΙΕ νγεῖα ἴδῃ συνήγοροι οἵ “ αἀνοοαίεβ᾽ 
Δρροϊηίβα δ5 ῬΆ]1ο Ῥσοβεουίοιβ (Α ἢ. 715 [0]].; ΝῸΡ. τοϑ9), γγμο μεϊά 
ἃ τεϊαϊπίηρ ἴδε οἵα ἀγδοῆτηα ἃ ἄαυ. ὙΠῸ οτίθναποα τηοοίθα ἤδ͵Θ 15 ποΐ 
ἃ ὙΕΙΥ τοὰ] ομθ, 85, παίιγα!]ν, ματα νου] ΡῈ ὯῸ ΠΕΟΕΒΒΙΓΥ ἰοῦ [Π6 

συνήγορος ἴο Ῥυϊΐ ἴῃ δῇ Δρρθαγάποθ Ῥείοσε [Π6 οᾶβε ἴπ ΒΟ ἢ6 νγ85 

εηραρεα οὔτηθ οὔ. ΕῸΓ δραχμήν, ψ ΠΟ. Πα5. σεπαγα!]ν ἅ ἴῃ Ατίβίο- 
Ῥίιαπεβ, Βερῖς, 1. νδὴ 1 θθυνγεη, ἀπ οἰ μοὺβ ῥτείοσ ἰὼ υυτϊία δαρχμήν, 

ἃ ἴοτπι ποίεαᾷ ὈγῪ Π σγοῃ. Βιεΐ ορ. Ῥαχ 1201, Ρ]αΐ. ΤΟΙ0. 
1. 692. τῶν ἀρχόντων, ποΐῖ “Δτομοηβ᾽ Πεῖθ, Ῥὰξ ον “ οἴποία]δ᾽ ; [868 

τοίοσεπος Ῥεΐηρ ἴο {π6 οἴπεῖ συνήγοροι, ΠοΟπΕ οἴδος νγὰθ ἃ μισθοφόρος 

ἀρχή. 
1, 694. ἐσπουδάκατον. γε Πηα σπουδαί ἴῃ 4. 1370 τιϑϑᾷ ἴ[οΓ “ Ῥατ- 

Εἰβαπβῃρ᾽ ἀπά “ ρῥτγίναϊ βχθυϊοπβ ἢ θ6 ΠΑ] οὗ {τ επ5᾿ ; 50 πεῖ {Π6 νϑὺθ 
ἰ5 πϑεᾶ ἴῸγ “ραγίπρ ἱπίο βαοὴ οἴμοτβ μαπαβ, ὈῪ βϑῃατίηρ [ῃ6 ῬὈτιθε5 
οἴοτοαᾷ Ὁγ ἀείεπήδηϊβ, πρίονθ᾽ (1.6. πρίοντε ἴῃ ἀπ] οἵ [π6 Ῥαγίϊοι ]8 
πρίων) 15 Νεϊδίρ᾽5. φοῃ)δβοίαγθ ἴοσ [86 τπιητηθίτίοαὶ πρίον᾽ οἱ Ἀ. 10)1η4. 

νου] νυτίτε πρίων [ε] ἀ5 1π6 ἅπια] οἵ [Π8 ποῖῃ πρίων, τηαϊπίαἰηίηρ οἡ ἴμ6 
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ΔΌΤΕΣ. 21ΝῈ5 68ι1--702. 

αὐ Ποσῖν οἵ Ῥῃοιαβ (Παΐ [Π6 ΟὈ] απ οαβθϑ υνοσο Γοστηθα Ῥοῖἢ ἱπ τωνος απ 
τονος. ΤῊὴρ ῥἷαν θδίνεεπ ἴΠ656 " 2γαευαγξαίογες᾿ 15. ἈΔΡΡΙΥ 1Π]Ππϑιταίεα 
Ὀγ τῆς “οἷνς δηὰ ἔδακε τηονθγιςεπί οἵ ἃ ραὶγ οἵ βαινυοιϑ. 

1. 695. χασκάζεις, “γοιι δἴαγε ορβη-τη Πα αἵ {Π6 ραγιμαβίοσ." ΤΠ 
ἔοτπη κωλακρέτην, ΥἱρΉ Εν σίνοη ἴῃ Ν΄., ἀρΡΡρθδῖβ ἂἃ5 κωλαγρέτην ἴῃ Κ., 
ἴτοπὶ (ἢ 6. ἔα]βδα εἰν οσΎ ΒΟΉ σοΙηρουηᾶβ {μῃ6 νγοστὰ οὗ κωλαί «πᾶ 
ἀγείρω, ΔΓΕ ΑΙ] πδίοι ἴο (π6 Ῥγιθϑίβ " σο]]θοίησ ᾿ [Πεῖγ ΡῬεγαϊι βίο ἴῃ [μς 
5Πδ)}ε οἵ ἴῃς 5κΚίπβ απ "μαπηβ᾿ (κωλαΐ) οἵ [Π6 ἀηϊπιαὶς οἤδοτεα ἴῃ βδοτὶ- 
ἤςθ. Ὅῆο οοπποχίοῃ οἵ (15 ἀδυϊναίϊίΐοη νυ (Π6 ΟΥΑΙ ΠαΤΥ τηθδηϊηρ 15 
ΥΟΙΥ 5] ρμι. κωλακρέτης 15 {Π6 [ογπὶ [οτιηα οἡ {πὸ ΟγΖίοεπα τηαγθ 6. 

Ἰ. ὅρ6. θῖνα ταράττεις, “ἴποῖϊ ἀοβί 51Γ τὴν νεῖν ἀθρίῃ5. θίς ἰ5 {8ε 
ἄδτκ βαπα (γεῖργα ἀγέγια τσ. δοσρ. 3. 241) Ἰγὶησ αἵ {Π6 Ὀοξίοτη οἵ {ῃ8 
5εα. 850 50ρῇ. Δηϊίρ. 586 οἷδμα κυλίνδει βυσσόθεν κελαινὰν θῖνα. Νοίϊςα 
1Παἰ θῖνα ἰ5 ΠΕΙΕ τιϑεα 45 τῃηδβοι]ηθ. 

1. 697. νοῦν μου προσάγεις. “Υοιι ἄτανν τὴν 1Πουρη 5. 5ἰγοηρΊγ. 
ῬΒΙ]ΟΟΙδθοῖ πθαηβ ὑπαὶ {πεγα 15. ἃ βογί οἵ " Πουγῖθ]α ἐαβοϊπαίίοπ ̓  ἴῃ [Π6 
5 αβίϊοηβ ὑγοἢ ΒΑ ΘΙ ]θοη 15 πιακίηρ. 

Ἰ. 698. τοισίδ᾽ ἅπασιν. 850 ΗἩδτΙμαπὴ ἔοι {πΠ6 τοῖσιν ἅπασιν οἵ ἴπε 
Μ55. Τὰ 56εὴ85 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴ0 ΤΠ Κα ἃ οἷθασ δ] βίοη ἰοὸ {ΠῸ βρθοίϊαίουϑ, 
ὙΒΙΟἢ τοισίδ᾽ ΕΧχαςί]ν σῖναϑβ. 

1, ὅρῳ. δημιζόντων, “1Πο56 ὙΠῸ οουτέ {π6 ΡΟΡαΪδοα ᾿ ἢ 4 νοτα Τοτπιρᾶ 
οἢ ἰῃς6 «ἁπαϊορυ οἵ μηδίζω, φιλιππίζω, ὅζο. ὙΠ τηεϑίαρβοσγ ἰπ ἐγκεκύ- 
κλησαι Ξ66πὴ5 ἴο ΡῈ ἴακθη ἔγοτῃ ἴΠ6 αοίϊοη οἵ ἴῃς " θβαΐοτβ, ψῆο σταάπα!]ν 
ΒΌΣΓΟΠΠα (Π6 σᾶτηα δηᾶ ἀτῖνε ἴἴ ἱπίο {π6 πεῖίϑ. 

1. γοο. ἀπὸ τοῦ Πόντου. Α Ιΐἷπε ἄτανγῃ ἴτοπὶ Ῥοπίιιβ ἴο ϑαγάϊηϊα 
γα] οἷνε (ἢ {1]1] εχίεηε οἵ [6 Ἠδε]]επὶς νου] ἴτοστη Εαβί ἴο Ν᾽ εβί. 
ὙΒΟΟΡΕ {Πεγα ὑγεγα νατίοιιβ ὑρσο θοΐβ ἔοσ οο]οηϊζίηρ (Π6 15]. Π4 οὗἉ ϑαγάϊπία, 
ἰῖ ἀοεβ. ποῖ ἄρρεξασ ἴο ἤανθ 56. ΟΌ5]Υ αἰγαοίβα [Π6 αἰζεπίϊοη οἵ {ΠῈ 
Οτεακβ ; ἀπα ἴξ βοοῃ {611 Ἰηῖο ἰῃς. βονγοσ οὗ {πε (ατί Πα σ᾽ πΙ8Π5. 

1. γοι. τοῦθ᾽ ὃ φέρεις. ΤΠ 800]. 5ίγδηρεῖν ἱπίογργείβ {Π15. 5 
τοῦτο ὃ φορεῖς ἱμάτιον, ἃ5 ἰΠουΡἢ (π6 αϊοαβὶ μα πὸ οἴπεσ ροββεββίοῃβ 
ἴΠαη 186 οἱοίμεβ οἡ ἢΐ5 Ῥᾳοκ. ὍΤὴδ πιδβαπὶηρ ἰ5. “ [ἢ15 ρἰταποα ΜΒ] οἢ 
γοιῦι ἄγαν, 45 φέρει τὸ συνηγορικόν 50}. ]. 6901. Εοτ ἀκαρῆ, 566 ΟΠ 510. 
1. 541. 

1 γοι, 7γο2. ἐρίῳ σοι ἐνστάζουσιν, “τΠ15 πεν αΠΠΡ]6 ἱπίο νου, ΠΚ 
οἷ! ἀτορρεὰ ἔτοιῃ νγοοὶ, ᾿ιϑδί ἴο Κεερ γοῖ αἰϊνε. ὙΠετα βεεῖ ἴο ΡῈ 
νο Τπουρηβ σοιη πε ἴπ ἐῃϊ5 βεπίεποθ. ΕἸσϑί, (ῃ6 ἀπ ]εῖ5. οὗ ῥρᾶὺ, 
{|κο [868 5ον ἀτορρίπρ οἵἉ ο1] ἔτοτὴ ἃ τυ οὗ νγοο] ἱπίο δὴ δομῃίηρ βατ; δπά, 
ΒΕΟΟΠΑΪνΥ, [Π6 ῥγδοξζος οὐ ρῃγϑιοϊαπθ νῃο ΚΕΕρΡ πεῖτ ραιθπίβ γεσυ ᾿ονν, ΟΠ]Υ 
δατηϊηἸβίθσίηρ πὲ σπου ἢ ΠΟυΓΙΒῃτηεπί ἴο βυβίαϊπ 116. ΜΊΓΟΒΕΙ] ποίας 
Τθεῖα. 1459, Βετθ {Π6 56] ἤ5ῃ ρο]ῖου οἵ Αἰμεηΐδη βίαίθβδυηθη ἰβ ἀθβογι θα 
νῦν δὲ δραχμῇ καὶ χοὶ καὶ τέτταρσιν ὀβολοῖς ὥσπερ ἀσθενοῦντα τὸν δῆμον 
διάγουσιν" ὁμοιότατα τοῖς παρὰ τῶν ἰατρῶν σιτίοις διδόντες ὑμῖν" καὶ γὰρ 
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745,5, 

ἐκεῖνα οὔτ᾽ ἰσχὺν ἐντίθησιν οὔτε ἀποθνήσκειν ἐᾷ. Ἐοτ ἔλαιον, ἴῃ τεαάίησ 
ΟΥ̓ ᾿Ν. 15 ἄλευρον, Βαϊ ἴξ οσαηποί θὲ ἰογοβα ᾿ηΐο Δ ΠΥ 56Π56. 

. γοξ. καὶ τοῦθ᾽ ὧν εἵνεκ᾽, ἐρῶ σοι, “ ἀηα ἴοΥ γγαῖΐ τθαβοὴ ({π ν 40. [15 
1 Ψ1}} (6}} γοιι." 

1. γο4. τιθασευτήν, ΡΓΟΡΕΙΙΥ ὁ ἰατηογ᾽ ; ΠΕΤΘ νγ8 ΠΊΔΥ ΤΕΠάΘΓ “ΚΟΟρΡογ. 
ΜΊΓΟΒΕΙ] χαοίο5 ἔγοπι Το. ΟἸγμ ἢ. 3.7, νΠθστα ΡΌΡΙΪο τηδη ἅτ ἀθβοσθεα 
85. 8] ΟΠ Πρ [Π6 Ρορυΐασα υν 11} γατίοιιβ ἰτθαῖβ ἀπα ραν ρτγεβεπίβ, οἱ δ᾽ ἐν 
αὐτῃ τῇ πόλει καθείρξαντες ὑμᾶς ἐπάγουσιν ἐπὶ ταῦτα, καὶ τιθασεύουσι 
χειροήθεις αὐτοῖς ποιοῦντες. Βοίῃ ἐπισίξῃ «ἀη4 ἐπιρρύξας τείεγ ἴο {Π6 
βου Π45 τηδάθ ἴῃ δχοϊπηρ ἄορϑθ ἴο αἰΐδοϊ ; δἰἴποσ. νυ [ἢ δ᾽ “ μῖ55᾽ (σίζειν, 
σίττα), οΥ 1 ἃ “στον] ᾿ (ῥύζειν). Με πᾶν τϑπάσσ " πουπάϊηρ γοιῦ οπ.᾿ 
ὙΠῈ ἀεοιημρΌρΊΘ5 ΟὨΪΥ 5εεὶς ἴο {1126 [η6 ροραΐδοθ ἔοσ {πεῖγ ον 56] Π5} 
ἐπᾶβ, ποῖ ἴο βῃρροτί {Π6 ΡΟοσ ἃπηοης {Π6Π]. 

1. γογ. χίλιαι. ΒΟΟΚΗ {Πΐη5 [Π15 οοιηρπίαίίοη ταύ θῈ [Αἰ τ]γ δοσατγαῖο, 
ΔΠ6 ποῖ ΤΠΕΙΕΙΥ ἃ ἰοοβα Ἔχργεϑβίοη ἴῸΓ ἃ ἰᾶσρα παιηρεσ. Δ ἢ ἀπάγουσιν 
ΟΡ. Ηάϊΐ. 1. 6 φόρου ἀπαγωγή, “ἴῃς Ὀτϊπρίηρ ἴῃ οὗ {τ θα. 

1. γος. δύο μυριάδες. ΤΊ ἰ5 πποοτίαϊη νν Ποίθοσ [η15 ἤρσττα 15 ΒΡ ροβεά ἴο 
ΤΟΡτεβεπί {π6 [11] ΠυτάΡε οἵ απ] ΑἰΠεηΐϊαη οἰ ]Ζθη5, ΟΥ̓ γαῖ Που 1ἴ 
ΔΡΡΙ 165 ταίπεσ ἴο ἴῃ βοοσοσ οἰαββαθβ, γῆ νου] ΡῈ ο]αά οὗ σταίυϊοιιβ 
τηδἰπίθπαποθ. Αἰ {π6 Ῥερίπηϊηρ οἵ ἴπΠ6 νγὰσ ἴ νου] βεϑῃ {πΠαΐ {Πη6 
ΠΙΠΉΕΙ οἵ οἰΓ1Ζεη5 οἵ 11] ἂρ ἴῃ Αἰζίοα νγὰβ ἀθοῦί 35,οοο. Πα επίοτγοβα 
τηϊσταῖίοη ἴτοπι [Π6 σουπίγυ ἴο {Π6 οΟἰτΥ οα {πῸ οπη6 Παπᾶ, δῃηα [Π6 ἰοββεβ 
οαιβεα Ὀγ [Π6 νγὰγ οῃ {π6 οἴπϑῖ, τῆ Κα πῪ δϑίϊτηδίε οἵ {π6 ρορα]αίίοη αἵ 
{π15 ἀαἰβ πηοβί ργβοδγίοιιβ. [πη Εδο]. 1132 νύξ ἢᾶνε ἃ τβοκοηΐηρ οἵ πολιτῶν 
πλεῖον ἢ τρισμυρίων ] ὄντων τὸ πλῆθος, ἰπ Τ)λειποβίῃ. 785 εἰσὶν ὁμοῦ 
δισμύριοι πάντες ᾿Αθηναῖοι νΥὨΪΟΙ, 1 πάντες ᾿ποῖπα 65. 411 οἱαββθϑθ, ἱτ 1165 

αι ἴατρα τεάποίίοη ἔγοπι (Π6 οβιϊπιαίς ἴῃ Εοο]. ΤΟΡτθα οοπ]εθοϊατεα δύο 
μυριάδ᾽ (ἀπ|41) ἂν ἔζων, θαι [Π6 «ἰτεγαίίομ ἰ5 Ζαϊζα Πθ 1655, 5 {Π6 ἱπηροσῦ, 
ἱπάϊο, νυ μους ἄν πᾶν θῈ πϑεα ἴῃ {ῃ6 ἀροάοϑβίβ οἵ ἃ ποη-ΠΙ]Π]16α οοπαϊ- 
τἴοη. Ορ. Χεϑη. Απαρ. 7. 6. 21 ναὶ μὰ Δία ἡ᾿σχυνόμην εἰ ὑπὸ πολεμίου γε 
ὄντος ἐξηπατήθην. Αἰ Π1}1Δ7 τι58 ἴ5 σοιηποη ὙΠ ΠΗ (Π6 ἱπηρεγί. ἐχρῆν 

(χρῆν), ἔδει, ἐξῆν, εἰκὸς ἦν. Τὴ λαγῴοις, ΡτΟρ. " Παγε᾿β ΠΌβἢ ᾿---ᾶ ἑανοιυτγίία 

ἀαἰπίγ ἴῃ Αἰἤθη5, ργοοιγε ψτ αἰ Πσα]Πγ, Αςἢ. τοού, τἰτὸ ; Επ. 1102 
[0]].--ὐνα ἤν ἃ 5ΌΓΡΙΒΕ ἴου ἀγαθοῖς, ΟΥ ΞοΙη6 510 ψγοσά. Αἰ Ὀσοόδάᾶθγ 
Ἴοκα οὐοαῖ5 ἰπ φῆ. 1ο22 τὼ βόε... ὥπερ μ᾽ ἐτρεφέτην ἐν πᾶσι--- 
βολίτοις. 

1. γιο. πυῷ, “ Βεαβίίηρβ, [,Αἱ. εοἰροίγα, ἴῃς ἢγβί τη] σίνεη ὈΥ {Π6 σον 
ἴτε σα] νίηρ ; πυριάτῃ 566 Πὶ5 ἴο ΠΊΕΔΠ “ 5041464 Ὀεεβίϊηρϑβ.᾽ 8000]. τὸ 
πυρίεφθον, ὃ κατασκευάζουσιν ἐκ τοῦ πρώτου γάλακτος μετὰ τὸν τόκον. 
λ΄ 8 πηδῪ τε πΉοσ, “ θεθβιϊηρβ, ρ]αἰπ ἀπα βοα]εα,᾽ πυριάτῃ 15 (ἢε τεδαϊηρ 
οΥΝ. ΚὰῸ ; 7. νδὴ 1, βαῦνγθη ργοίειβ πυαρίτῃ 45 δίνεη ἰὴ ΑἸ]. εα. Ορ. Μείη. 
Ἐπ; (ΘΟ 1}. 2: 242. 

1. γχ12. ἐλαολόγοι. ΑΙ (ἢς (της οἴ [ῃς οἰἱγε-Βαγνεβί, ραηρϑ οἵ σαίμδγετϑ, 
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ΔΌΤΕ. ΖΙΝῈΣ 704--730. 

Ἶκο οὔτ᾽ ΠΟρΡ-ῬΊοκοσβ, γοτο Ἡἰϊγεᾶ ΤῸ 5118}} νγαρθβ. Αβ {86} ἅτ ἤδῖα 
τοργεβεηϊθα Κεορίησ οἷοβα ἴο {ῃ6 Ῥαγτηαβίθγ, αηχίοιβ ἴοσ {Πα ἰγ Ρ ἰίαπος, 
50 ἴΠ6 ἀϊσαπίς παπσ ἀρθουῦί (ῃς κωλακρέτης ἴο σεΐῖ {Πεὶγ ἴἢτΘ 6 - ΟΡ 0] ἴδε. 

Ἰ.. γι3. Εὸτ νάρκη ορΡ. Ησπι. 1]. 8, 328 ; Ρ]αί. Μεπο 8ο. 
1. γι4. τὸ ξίφος, 566 οἡ 500. ]. 522. 
Ἰ. γι. τὴν Εὔβοιαν διδόασιν, “(ΠΥ ἀγα ταδαν ἴο τηᾶῖκο ἃ οταπί οἵ 

ΕἸΡορα. Νοίϊος {ῃ6 ΠῚ]] οτος οὗ ἴῃς ῥσθϑβ. ἴβηβθ, “18 ὺ οὔεσ, “ἴμ 6 Ὺ 
Ῥτογηἶβο. 80 Ηάῖ. 1. 68 ἐμισθοῦτο παρ᾽ οὐκ ἐκδιδόντος τὴν αὐλήν, “με 
νναπίθα το Εἶτα ἴτοπὶ ὁπ6 ὙΠῸ νγαϑ5 ποῖ νυ] ]Π]ΠἸπηρ το Θυτγοπογ.᾽ ὙΠ6 50Π0]. 
βίαϊοβ, οὐ {πὸ δαί ποτῖν οὐ ῬΒΙΟΟΠογιβ, πέρυσι ἐπὶ ἄρχοντος Ἰσάρχου 
ἐστράτευσαν ἐπ᾽ αὐτήν, 5ο. ἐπὶ τὴν Εὔβοιαν, ἀπ, ΡοΒ51 ᾽ν, Π6γΘ ΤηΔΥ 
αν θθδη ἃ (αἸκ αἱ {Π15 {ἰπι6 οἵἉ δβϑία Ὀ] 5 ϊηρ᾽ ΘΟΠῚΕ τ65}} κληρουχίαι ἴῃ 1π6 
ἰβαπά. Βαΐ 7. ναπ Τβεαννοη τὶ ἀἴσα]εβ (ῃς 1ᾶθα οἵὨ 510}} δὴ "εχρϑαϊίοη, 
ὙΠ ἢ νου μάνα θεθη τηδάθ Ὀν (πῃ ς ΑἸΒΠΘηΪδΠ5 “ἴῃ βα ΠΊ ̓ρΡΒΟγιι ΠῚ 50111σοΐ 
ΤορΡΊ πο π. Ηδς τεραγάς διδόασιν 45 ΤΘΙΕΙΥ ἀοβογι ἷησ νᾶρια ἀπα εχ- 
ἱγανασαηΐ ῬΧΟΠΐσοβ το ἴῃ 6 ῬοραΪαοα οὗ 411 {πΠ6 σοσῃ στοόνη ἴῃ Επιθοθαᾶ. 

Ἰ. γιϑι ξενίας (Ξ.. γραφήν) φεύγων. ΟΡ. 5.}0], τοιοῦτόν ἐστι, παρόσον 
ἐν ταῖς διανομαῖς τῶν πυρῶν ἐξητάζοντο πικρῶς οἵ τε πολῖται καὶ μή, 
ὥστε δοκεῖν ξενίας φεύγειν ἐς κρίσιν καθισταμένου. ὙΤΠ6 οτὶρίπαὶ 
ῬΓΟΠΉΪθΘ. τγὰθ ἃ αἰβι σι υιξίοη οἵ νι μθαΐ αἱ {Π6 Ἰαῦρε ταίε οἵ 50 Ῥι5ΠΕ6]5 
ἃ Πραά. Τηϊβ οαπὶθ ἄονπ ἴο ἃ ῥα] σΥ 5. ῬΈ5Π615 οἱ Ῥατγῖθυν, ἀο]βα ουὖἱ 
ἃ ΄υατί αἵ ἃ {ἰπ|6Ὸ (κατὰ χοίνικα), ἀπ ὩΠΩ͂ΘΙ 5π0 ἢ 5ἰγῖοῖ σϑααγοπηθπί οὗ 
Ῥτοοῦ οὗἉ οἰ ΕἰΖοπϑῃϊρ, [μαὶ (ἢ πιαπ γῆ Ραξΐ π᾿ Π15 οἱ αἴπὶ πιϊρηξ ννῈ]] δ] 
(Πα ἢ νγαβ, ἂ5 ἰἴἴ γγεσθ, “ἡ ἢϊβ {πἰ4] ἀπάθσ {Π6 ΑἸεπ Αοι. 

1. γ7γ21. στομφάζονταςΞ.ςἩ ϑὅ.Π0]. ἀλαζονευομένους ἢ ἐπεγγελῶντας. 
“ΤῊ νοτὺ δθ]θοῖβ οατὴθ ἀραϊηβθί τὴς πΠαυναταβ, τη δ κίηρ τηουἢ5 αἱ πιθ᾿ 
ἘΠῚ 3 Ρ. ὙΡῚ 

1. γ24. κωλακρέτου γάλα, “ ραγτηαβίοτ᾽ 5. τὶ. ΒαδΙγοΙθοη Πᾶ5 ἴῃ ἢΪ5 
τηϊη Ηϊ5 ΓΑ τ᾽β Ἔεχργεββίοη ὀρνίθων γάλα 50}. ]. 508. 

1. γ25. πρὶν ἂν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσῃς. ΒεΙΡΊΟΓ αποῖο5 α5 [ἢ 6 οὐ σΊη Δ] 
οἵ {με αιοίαιίοη ἃ γεῖβε οἵ ῬΒοου Ἕάοβ [1] μηδὲ δίκην δικάσῃς πρὶν ἂν 
ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσῃς. Τὶ νγὰθ5 τορτοάιοθα ἴπ νατίοιιβ [ΟΥΠΊΒ, ἃ5 ΕἼΤ. 

Ἡ γαοὶ. 180 τίς ἂν δίκην κρίνειεν ἢ γνοίη λόγον, | πρὶν ἂν παρ᾽ ἀμφοῖν μῦθον 
ἐκμάθῃ σαφῆ; Τὶ 15 Ῥγταοίίο4}]ν ἃ ἔοσηλ]α ἴῃ της Η ε] αϑίϊς οδίῃ, ἃ5 ἴῃ 1) δτη. 
ταν. ΤΙτηοοτ. 747 καὶ ἀκροάσομαι τοῦ τε κατηγόρου καὶ τοῦ ἀπολογουμένου 
ὁμοίως ἀμφοῖν καὶ διαψηφιοῦμαι περὶ αὐτοῦ οὗ ἂν ἢ ἡ δίωξις. ὅε6 «150 
Ἰηξ. 1. οἵο. 

1. γ26. δεδόκησαι, κε δέδοκται, ᾿τι564 ῬΘΙΒΟΠΑΙΠ]Υ ; α ἰοτγπηα] ἀδοίβιοη 
οὔ Πς τοι γαΐογβ, “γοῦι ἀτα δἀ]υάρσεά. 

1. γ28. συνθιασῶτα, “ {6]]ονν ΟΠ ΟΙτ- ΠηΔη,᾿ ἷ. 6. ἃ ΤὨΘΠΊΡΟΓ οὗ {Π6 58 Π16 
θίασος οὐ [εϑῖα] Ὀαπᾶὰ οὗ νγουββίρρειβ. 80 ΡΙαϊ. βοϑ δύο πρεσβύτα, 
συνθιασώτα τοῦ ληρεῖν καὶ παραπαίειν. 

1. γ20. ἀτενήῆς, ἀτεράμων. ὙΠΕ56 νγυοτάβ ἤᾶνε ἃ βοτί οἵ ἱγαρὶς στἱηρ 
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αὐοῦς {Πδπ: ορ. ὀργὰς ἀτενεῖς παραθέλξει Αφϑοι, Ασ, 71; ἀτέραμνον 
στορέσας ὀργήν 1ά. Ῥ. Κ΄. 192. 

1, γ36. σὺ δὲ παρὼν δέχουι ΤῊ οσούττοπος οὗ παρών ἰπ 1. 7320 
᾿πηπη αἰ αίοὶν αὐτο {πΠῸ βαπιθ νγοτά ἴῃ]. 724 15. 5 ΒΡΙ Οἱ Οοἵιβ, Π]655 76 ΤΩΔΥ͂ 
ΒΌΡΡΟΞε {πΠαΐ (Πς σερϑιϊ το 15 ἱππεῖ δ], ἕο Ὀσίηρ' οὐἦ {Π15 ροϊπί, {Πδΐ, ἃ5 
1Π6 ροά ἢδ5 50 φρυδοίοιιβ! Υ “οπηθ [ουνγασα ᾿ἴο Π15 αἷἰά, μ6, ὁπ Πῖβ ρατί, 
5Πο]4 “σοπιθ [ουνγαγά ᾿ ἴο δσοερί 1. ΒΙαγάθβ βυρρεβίβ παρόν, “ΠΟΥ 
[μαι 1 15 1ὴ γοῦγ ρονγοσ, {πὸ παρὸν φρονῆσαι ϑοΡῇ. ῬὨΠ]). το00, ὅζο. 

1. γ41. κοὐδὲν γρύζει. 866 οπ 51}. 1. 374- 
1. γ42. οὐ δύναταί με προσέσθαν (4οτ. τηϊά. προσίημι) “115. σαηποῖ 

Ῥίβαβθ πιθ.᾿ 80 τπιϑϑᾶ ψ ἢ δοοιιβ. ΕΠ. 559 ἕν δ᾽ οὐ προσίεταί με, ἨΔϊΐ. τ. 48 
τῶν μὲν δὴ οὐδὲν προσίετό μιν. ΟἸΠοσνῖδ6 {Π6 νετὺ ἰ5 Γοτιπα νυ! [ἢ ἃ Ῥουβοπαὶ 
σοηδίγιοίίοη, 45 τοῦτο μὲν οὐ προσίεμαι, “1 ἄο πο «ατηϊί 11,᾿ “Δ11ονν 1. 

1..γ43. νενουθέτηκεν αὑτόν, “ἢς Πα5 οοττοοίεα Ὠτη561 ἴπ {Π6 τηδίζεσγ 
οὗ τῃοβε ρταοίϊοθβ. 80. ὅ.ῇῃο]. μετέγνω ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις αὑτῷ 
πάλαι. ἍΥΉΗ ἐς τὰ πράγμαθ᾽ ορ. Επ. 90 οἶνον σὺ τολμᾷς εἰς ἐπίνοιαν 
λοιδορεῖν ; 

1. γ44. ἔγνωκε γάρ, “ἴον ΒΕ ἢδ5 πὲ τϑα]]Ζϑα (1Π6 μοι), απᾷ τβοῖκοπβ 41] 
ἴΠο56 ῥσδοίίοεϑ ἂἃ5 ὈΙ απ ᾶθτβ, συ ]οἢ ΠῈ σου] ποὶ φάτ ἴο 6 50 Οἡ ὙΟΌΓ 
τϑοοτηπηθηαϊϊοπ. ΤΤῊΪΐδ τοίθτϑ ἴο 6 βρεοῖδὶ νοσάβ. οἵ 500. 1. 514 
ἀναδιδάξειν οἴομαι ὡς πάντα ταῦθ᾽ ἁμαρτάνεις. 

1. γ48. καὶ σωφρονεῖ, “ ἀπ ᾿πἀεεα ΒΘ 5ῃονγ5 Π15 56η56 ἴῃ ἔπτι5 σμαπρίηρ 
ἢϊ5 Βαρὶῖ5 ἔογ {π6 {ἰπ|6 ἴο σοπιθ.᾽ ἘῸτγ {πε οοπδίγιοίίοη ορ. Ῥ]αΐ. Τιερα. 
7907 ας τῶν νέων τὰ ἤθη μεθιστάς. Ἐετρίοτ, [Ο]]οννπρ {πΠ6 πηοάεὶ οἵ 
μεθίστησι τοῦ χρώματος Εη. 308, ψου]ὰ τοαα τῶν τρόπων. 

1. γ5ο. τούτων, τεξοττίηρ ἰο {Π6 115ὲ οἵ ογθαίτπισο- οοτηΐοτίϑ ἴῃ 580. 1. 737 
[01]. 

1. γ51. κείνων ἔραμαι, “τΠο56 τα {πε [Πϊηρϑ οὐ ΒΟ ἢ 1 ἀπ ἐπαπηουτοα. 
ὙΠΟ 50Π0]. τείδτβ ἴο {πὸ Ἡ]ρροϊγίιβ οὗ Εὺτίρι4δθϑβ ἢ θαΐ ΗΪβ. τϑίεσεποα 15 
ἀποοττθοῖ. ΑΡρδτγθῃῆϊυ, ἔπε νγογτᾶϑβ μή μοι τούτων μηδὲν ὑπισχνοῦ οσουττοά 
ἴπ ἰῃ6 Ἱππόλυτος καλυπτόμενος, ἈΠ 416 50 Ρτϊπίρα ἴπ ἴῃς Βταρσ. Βαϊ 
{Π6 νγογάβ. κείνων ἔραμαι ἅτε ἐοππα ἴπ (ῃ6 ΑἸοεβίῖβ 866 ζηλῶ φθιμένους, 
κείνων ἔραμαι, κεῖν᾽ ἐπιθυμῷ δώματα ναίειν. Τπ {Π6 οχίαπί ῥα οἵ Ηἰρ- 
Ροϊγέιϑ, 1. 220, γγχα μανε εἴθε γενοίμαν, Ὀτιὲ ᾿ὲ 15 ἃ νγαβίε οἵ ἱπρεπι ἴο 
ΑἸΤΕΙ (ἃ 5 Ν᾽ Δ]οκοπδογ) {πΠ6 ἰοχέ οὗ Επτίρι 65 ἴο θτίηρ ἃ ἱπίο Πασταοην ἢ 
{π15 φαοίαδίϊοη. 

1. 752. ἀψήφιστος. ὙΠῸ π5Π 0 Υ 64115 ΟΠ. ΔΠΥ Οὴ6 ΨΠηο Πα5 ποῖ τεοογθα 
Πἰ5 νοίβ ἴο 4ο 50. ῬΒΙ]οοϊθομ ννῖβηθϑ μ6 νγεσα βίαπάϊηρ δ ἴπ6 Ῥδ]]οΐ-οχ, 
“Ἰ1αϑί οἵ 411 ἴῃ [ῃς βἰπίησ οἵ νοΐειβ.᾿ Ὅῃα 50}0]. ποίΐσεϑ {πΠ6 ἴδπου {Ππαΐ 
ΒΟΙΏ6 ΡΘΟΡΙςῈ Πᾶνε οἵ τεβογνίηρ {Πεῖτ νοίς {11 [Π6 Ἰαβδὲ τποτμβηΐ, ἔνιοι δὲ 
ἔσθ᾽ ὅτε ὑπὸ φιληδίας κατεῖχον αὐτάς (55. ψήφους). 

. 756. σπεῦδ᾽, ὦ ψυχή. ΤΗε νγογᾶϑ γβοα]] ΑΟἢ. 480 [011]. ὦ θύμ᾽, ἄνευ 
σκάνδικος ἐμπορευτέα.... πρόβαινε νῦν, ὦ θυμέ... ἄγε νῦν, ὦ τάλαινα 
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ΔΌΤΕ5. ΦΙΝΕ5 γ746--71. 

καρδία. Βοίῃ ραββαρϑθ γα Ῥγορ Ὀ]ν ἀπ βοῇ ἴτοιη ἴῃ Μεάᾶρα οἵ Ευτὶρί 65, 
ΠΟΙ 586 5 τ ]ατὶν ἀάγοθθεβς μοῦ πϑατί, ὦ θυμέ, κιτιλ. 1. τοδύ, (0]]. ; ἀπά 

16 υἱεἰτλαῖε τοίοσοπος 5 ἴο ΕΠ οσηοσ ὀχθήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα 
θυμόν Οάἁ. 5. 2οϑ. Βαϊ ῬΒΙ]ΠΟΟΙοοπ ἴ5 τυ 4]6 4, ἀπᾶ σαηποῖ ἤπά (μς ψυχή 

τῃμαΐ 8 δἀάγεββεβ. ' 
1. γ57. πάρες, ὦ σκιερά, “ ΔΙῖονν τη6, Ο 5ῃηδάονυ οπβ. ὍΤ|15 5. ἱπίθη- 

τἰοπᾶ] ποῆβθπβθ. πὸ ννοτάβ βθεῖὴ ἴο τείϑυ ἴο ψυχή, ννῃϊοῃ μα5 Πιτεα 
ΑΥΑΥ σκιῇ εἴκελον ἢ καὶ ὀνείρῳ (Ηομι. Οα. 11. 207): Ῥαΐ (Π6γ ἅτε 
ΔΌΓαρΡΕΥ τουρμΐ ἴῃ ἴτοπι ἴῃς Βε]]θσορῆοη οἵ Επτρίάεβ, Βθσγα {ΠῸῪ 
βίης ἰπ ἃ τοία!ν αἰ εγεπὲ οοπποχίοῆ, πάρες, ὦ σκιερὰ φυλλάς, ὑπερβῶ ] 
κρηναῖα νάπη, ἴῃ νΥ Ὠϊοἢ νγοτὰβ [ῃ6 βρβακεγ εηίγθαίβ "ἴῃ βοῖῆρσα θοβκαρε 

οὔ 1Π6 ννοοά᾽ ἴο Ἰεΐ ΐτη ραβ8. 
1. γ58. μὴ νῦν... λάβοιμι. ΑΚ νὰ τηϊρῃϊ αν, “ἀοη᾿ Ἰεΐ τηθ σαίοῇ "᾿ 

Ορ. Ηοσπι. Οάἁ. 1. 4083 μὴ γὰρ ἔλθοι ἀνήρ, 1]. 22. 394. μή μοι ἀσπουδί γε 
καὶ ἀκλειῶς ἀπολοίμην. Τΐ5 5 ἃ 5ἰατσι!Ἂπρ' τεαοίϊοη, 5 [Π6 50Π0]. [δε ]5, 

ὁπότε οὐδὲ τῷ Κλέωνι, ἀφ᾽ οὗ τὸ ὄνομα ἔχει, πιστόν τι φυλάττει. ῬΆἘΙ]ο- 
οἴεοη ἐμῖηΚ5 παΐ {Π6 ἀδτηαρόρτιο ΠΙτη561} την ΡῈ οοηνϊοϊβα οὗ ρβοιυ]δίίοη ; 
ἀηα ἢδ Μ01}} ποί 5ραῦθ Ὠΐση. 

1. γό8. “Αιδης διακρινεῖ, “ἀφαίῃ 51|4}} ἀξοϊάς {Π6 αμεβίϊοη, ἐγ 1 
ΠΟΙΏΡΙγ. Δσοοοτάϊηρ το 186 ὅ0Π}ο]. {μ6θ6 δ ἴῃ8 ψοτάς οἵ ᾿Ατρεύς 
(1. ναπ 1 θϑυννεη, Κατρεύς) ἴο ᾿Αερόπη, ἰπ ἴῃς Κρῆσσαι οἵ Ἐπιτιρίά 65. 

1. γόρ. ἐκεῖσε, 50. ἴο ἴΠ6 Ἰανγ-σουτχίθ, α5 ἐκεῖ 1. γόγ. Τοίπ ἐνθάδε 
αὐτοῦ, 45 ἰπ Ρ]αΐ. 1187 ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ παραμένειν, “δτα, οπ {Π6 5ροῖ.᾿ 

1. γόγ. ταῦθ᾽ ἅπερ ἐκεῖ πράττεται. ΠΕ οοπϑίτιοίοη ἀο65 ποΐ τὰπ 
ΒΙΠΟΟΙΏΪΥ ; ἔοι, αἰΐζεγ ΡΗΙ]ΟοΙθοπ᾿β ππεϑίϊοη περὶ τοῦ; με δχρεοΐ περὶ 
τούτων, ΟΥ ΞοΙη6 5110 νγοτάβ. Μείΐπεϊτα οοπ)θοΐαγος πράτθ᾽ (πράττε) ἴοτ 
ταῦθ᾽, νν]ο ἢ Ξἰ πη ρῚ 1] ῆες [μ6 βεηΐεποθ. (ὑστθαπ σΟΠΊΡατα5 Εα. 213 ΠΘΙΕ 
ἴῃ ϑαῦβαρε- 5} ]οῖ 5 δά ἄθη ἴο σαγγΥ οἡ {ῃ6 5118] ῥγαοϊίςθϑ οὐ ἢΪ5 ἰτδάβ, 
45 ααϊΐε ἴπ Κεερίπρ ἢ Πἷἰθ ποὺν ΡΟ] ἶσα] ροϑιτίοη, ταῦθ᾽ ἅπερ ποιεῖς 
ποίει. (ρ. ταῦτ᾽ ἔδρας 1. 770. 

1. γόρ. ταύτης, 1. 6. ἀοοοτάϊπρ ἴο [Π6 5580]. δίκης, ΙΓ ἐπιβολήν, “ας 
ἃ ἤπε ἴῃ {Πὶ5 {τ|4]. Βαΐξ {Π6 σεπίξίνε τηαὺ ΘΠ] ΠΑΠ]Υ νγ6}] τείοσ ἴο σηκίς, 
“αραϊηδὲ ΘΙ γοῦ 5Π4}1] ἄβοτβε α ἤπθ, οὴ ἴῃς Ὡπδίορυ οἵ καταδικάζειν τί 
τινος. ΔΝ Ί μίαν μόνην νγε τητιϑῖ ΞΌΡΡΙΥ δραχμήν, ν᾽ ΒΊΟἢ Ῥεϊηρ ἃ βοτί οὗ 
ὉΠΐξ ΟὗἨ ΤΊΟΠΘΥ, ΟΥ, αἴ ΠΥ ταΐβ, ἃ οοΐῃ ἴῃ πηοβί ἱγθαπθπέ τι56, τηϊρηΐ δα β]ν 
ΒΕ υἀπάοιβίοοα, 80 ννεὰ βαυ, οο]]οηαία!ν, “οης δπα βίχρεπος, ογαϊ ἴῃ ς’ 
τἢ 6 ἑατ!] αν "5 ΒΠΠἜ ησ. Ορ. ταῖς πεντακοσίαις (Ξ5ς. δραχμαῖς) Τ)επι. ἄν. 

Επετρ. 1152. 
]. γ7γο. πάντως δέ, “Νονν, (Πϊς 5 Ἰαϑί 1Π6 βοτί οὗ Ὀιυιβίπεββ νοῦ 414 {ἰτὴς 

αἰἴζογ {ἰπι8 ἰῃ γοπάοσ ρ]αοθ. Βα δἸγοίθομ 5πεοῖβ δἵ ἴῃ ρει βυϊί5. ἀπὰ 
δοϊΐοηβ 'ἰπ {πε Ἰανγν-οοιτίς, ἴο ψὶο ῬΒΙ]ΟΟΙςοη αἰίδομθα 50. τππιο ἢ 
ἱπηροτΐδηοθ. 

1. 771. καὶ ταῦτα μέν νυν εὐλόγως, “«πηὰ ἴπε56 οα565 γοῖι Μ}1}] νθγν 
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ΓΑ... 

ΒῈΪΠ Α Ὀ]Ὺ ἄθοϊάθ, Ῥαβκίηρ ἴπ ἴΠ6 5πη, 1{ {Π6 βιηβῃϊηθ ῬΡΕαρ5 ουΐ ἴπ τΠς 
ΕΑ πηοτπίηρ.᾽ εὐλόγως Ξδοτὴβ ἴἰο βυρρεβί ἴΠ6 ῥτορτγίεῖυ οὗ τρίησ 
α αἰδοτγεπε Ἰοσδ!ν ἴο 5αϊξ 411 Κὶη45 οἵ νγεαίμοσ. ἐξέχῃ 15. φο]]ο αῖΑ}}ν 
πϑοα οἵ {πε ϑπ “οομηηρ Οἵ, ἃ5. ἴπ {π6 ΟΠ] ἀτθηβ βοηρ αποίεα ἴῃ 
Ατίβίορη. Νῆσοι, Εταρ. 546 Π]πηά. λέξεις ἄρα ] ὥσπερ τὰ παιδί᾽, ἔξεχ᾽, ὦ 
φίλ᾽ ἥλιε. ὙΠδ 5000]. οἡ εἵλη κατ᾽ ὄρθρον ποίε5 {παἰ {πε τϑαάίηρ κατ᾽ 
ὀρθόν νγχαβ ἰουπᾶ ἐν πολλοῖς, ἀπ {παὶ ( 4]]]ϑίγαίτιβ ἱπίογρτείβα 1 ἃ5 κατὰ 
τὸ ὀρθῶς ἔχον. ΤΠΙ5 ναγίδηΐ να ἀρριονεά Ὀγ Τῦαννεβ, πο Ρῥ]δοβά 
{Π6 σοπηπηα αἴζοσ εἵλη, μας κατ᾽ ὀρθόν 566 πὴ5 ἴο τηᾶῖκο ἃ οοπἤιβίοη ΜΙ 
εὐλόγως. Τη 5ρῖϊε οἵ {Π6 4]]πδῖοπ οὗ {Π6 5.0]. ἴο ἃ (ουτί “ ἴῃ [Π6 ὀρβη 
αἰτ,᾿ ἴΠοτο 15. πὸ εἰυπιο]ορίοαὶ ᾿πβεϊΠοδίίοη ἔοσ [Π6 }πρ]6 Βείννβοη ἡλιάσει 
αηα ἥλιον. Τί Πα5 ΠῸ Τῆοτα 56η56 {Πδπ {Π6 ο]4 ]οΚα ἀροιυΐ {πε νγαϊεσίον] 
ῬΙπηρὶπρ ἰπίο {Π6 5εὰ ἴοσ " ἀϊνειβ᾽ γβάαβοηβ, δηᾶ {Πεη βἰἐἰηρ οα {πῈ το 
[ΟΣ Βα Π-ατΎ ΡΌΓΡοβοβ.᾿ ἡλιάσει ἰ5 οοππεοίεα ψΙ ἁλία, ἁλιζόμαι, δζο. 

1.. γγ4. εἴσει. ΤΠῈ 500]. ἱπίεγρτγείβ (Π15. ΡΥ γνώσῃ τὴν δίκην, “γοὰ 
5841] ἀθοϊάβ γοιγ οαβα,᾽ δηα οογίδ αν ἴπ ΡΙαΐ. 647 εἴσει τηβδὴβ. “γοι 
5Π411 Κπονν᾿᾿ (τότ᾿ εἴσομαι, οἶδα). πὶ ποτα ἴξ 566 πη5. τητιο ἢ βἰ πη ρ] Εν ἴο 

τα Κε εἴσει. ἔτοπι εἴσειμι, “γοιι 5141] σὸ ἱπάοοτγϑ.᾽ ὅγε 5141] ππ8 Πᾶνα 
ἃ ὙΟΡΊΌΪΑΓ ῬΓΟΡΤΎΔΙΠΠῚΘ ἰοῦ Πο]άϊηρ ἔπεβθα Ποιηετ-οοιτίθ. [Ι͂0 ἢπε ατγΥ 
νγϑαίῃογ---οὐϊ-οἰἄοοτβ; 1η οο]ἃ νγεδίμεσ---Ὅν {πΠῸ ἤτο-ϑ146 : ἴῃ νεῖ (Ραῖ 
ποΐ ΠΘΟΟΒΒΑΤΙΪΥ 0014) νγεαίῃοτ---ἰῖη 1Π6 5Πο]ῖογ οἵ {Π6 Ποιῖιβθ, ρουμαρβ ἴῃ 
ἃ γεαπμδῃ. ἈεΙβικε᾽β βιισσοβίίοη οὗ εἴσω ἴοι εἴσει νγοι]ἃ Ὀτίηρ ουΐξ {πΠ6 
ΒΆΤΩΘ ῬΈΠΕΙΆΙ ᾿πϑδηΐησ. ὙΠ ὕοντος ΘΌΡΡΙΥ τοῦ θεοῦ, «5 βροντήσαντος 
Απϑρίοϊ. Η. Α. 3. 4. 

1. 775. τῇ κιγκλίδι, ὙΠα οὔποθ νγουἹά οχοϊπᾶς {πὸ Ῥε]ϊαΐθα Πο]ϊαβὶ 
“Ῥγ οἱοβίπρ (Π6 ψ]οκεῖ. 

. γη8, [01]. δάκνων σεαυτόν, “ νγοττγΐηρ γουΓβοΙ "᾽ 866 50Ρ. 1. 252: 
Ῥεγμαρθ ἴπετθ 18. δὴ ἱπίβηϊ:οπ8] ρ]αῪ Ὀδίνγεεπ δάκνων ἃπηα πεινῶν. 
ῬἈΙΟοΙθοη νν1}] μάνα ἢΪ5 σσιιθ] (5Ὲρ. 1. 728) αἱ Πῖβ ϑ4ε ἴο Κεερ οὔ {πε 
Ῥαηρϑ οἵ Παηρογ; Πἰ5 ΟὨΪΥῪ ἀοιθί 15 Πεῖμοσ μῈ νν 1} θὲ δ 0]6 ἴο οοτὴθ ἴο 
ἃ ἀδοϊβίομ νΏ1]16 Π6 15 δοίπα! ]ν “ Ομοννίηρ ̓  (μασώμενος). ΒάοΙγοΙΘοπ 
ΤΕ] ΙΘν 65 Ἠ15. πρίν ησ ΒΥ Τα παἸηρ Ὠΐπὶ οὗ {Π6 ουτστεηΐ Ὄχργαββίοῃ, {Παΐ 
ἴῃ αἸΠοα]Ὲ οαβ65, ΚΠ Θτα {ἢ οτα 15 Ρ]θηΐυ οἵ ματὰ βυγεασίηρσ (ψευδομένων), 
1πΠ6 αἰϊοαβίβ αὐτῖνα αἵ {Ππεὶγ ἡ θοϊβίοη ὈΥ “τιπιϊπαίίπρ ̓  (ἀναμασώμενοι), 
1. 6. “ομονίηνρ {π6 οπά. 

1. γ84. ἀνά τοί με πείθεις, 1. 6. ἀναπείθεις. ἘῸΥΪ 51 ΠΠ1ΔΥ {πι6515 566. Οἢ 
50. 1. 437. 

1. γ86. κατ᾽ ἐμαυτόν, “411 Ὺ την 5611 Ἠδ ν}]] τεοεῖνε 5 Ἔἐχαοί ἴδε οἵ 
[τα α ΟΡΟ]5 ἄἴγθοῖ. Ἐν άεπι]ν {ΠῸ κωλακρέτης ἀἸ4 ποῖ ΚΕΕΡ δὴ πη]! πιο 

ΞΌΡΡΙΥ Οἱ 5Π14}1 σῃδησε ; 50 {Παΐ οἡ ἰῃ15 οοοαβίοῃ ἰηβίεδα οἵ ρίνιηρ [τες 
ΟΒΟ]5 ἴο ῬΒΙ]ΟΟΙθοὴ δηα ἴῃγεε ἴο 1, γϑιβίταϊιβ, Πα σανα ἴῃθπὶ ἃ ἀγα πηα 
Ξε 6 οΡῬο]5) Ῥεΐίνγεεη {ῃ6ηὶ, Ἰβανίησ ἰ ἴο {Πεπὶ ἴο σεῖ ἴΐ ομβαηρθά δηᾶ ἴο 

αἰντᾶθ 1 εαπ4]]γν. 
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ΔΜΌΤΕ5. ΦΙΝΕΦ γ74--804. 

1. γ8γ. Λυσίστρατοςς ΤΠηΪβ “Ρτγαοίϊοαὶ ἸοΚαγ᾿ 15 δ πἀθβα ἴὸ ἃ5 ἃ 
σκωπτόλης ἰπ ΑΟΝ.. 854 οὐδ᾽ αὖθις αὖ σε σκώψεται Παύσων ὁ παμπόνηρος, 
Λυσίστρατός τ᾽ ἐν τἀγορᾷ ἨΦ ΔΡΡΕΔΑΓΞ ἀραΐῃ ἴῃ ἃ 5: ΠΉ 1] σΠαγαοίοσ [ηΐ. 
Ἰ. 1308 [0]]. 

1. γϑ8ρ. ἐν τοῖς ἰχθύσιν, “ἴῃ [Π6 ἢ5Π-τηατκοῖ. 80. παρὰ τοὺς ἰχθῦς 
ἀνέκυψεν Ἀδη. τούϑ8. Β΄τ]Π] τὶν αἱ μύρριναι ΤΠασπι. 448 ; αἱ χύτραι ἀπὰ 
τὰ λάχανα, 1, γεϊξί. 5.77, ὅζα. 

Ἰ. γοο. κεστρέων. ΤΠ κεστρεύς, “την ]]εῖ,᾽ ἴα ἀοβοτὶ θεαὶ ὈῪ ἴῃς ὅς Πο]. 
ἃ5 μεγάλην λοπίδα ἔχων καὶ παχεῖαν, ὡς ὑπόνοιαν αὐτὴν ἔχειν ἀργυρίου. 
ΤΠ “5 νΘΥῪ 506 ]65᾽ οἵ β0ἢ ἃ ἤ5ἢ πιϊρηΐ Θαβη]ν βυσραβί 5ΌῸΟΠ 5114]] 511 ΔῈ 
σοἴηβ ἂἃ5 ἴῃ 6 οὔὺ]. [Τὰ βϑοιτὴβ ἴμαΐ 1, γϑιβίγαίιιβ “ ρ]δσθα᾿᾿ [ἢ 50α]65. ἴῃ 
ῬΒΙΟΟΙΘομ 5 Βαμα (ἐπέθηκε), ψὴο “ρορρβᾶ {μεπὶ ἱπίο [ἷβ τηουίῃ᾿ 
(ἐνέκαψεν) ; 566 ποίξ οῃ 510. 1. ὅοϑ. 

1. γ93. εἷλκον, “77 ἐμ ἐγαλέγε σοϊεα». 8. ἴῃ Ραβϑῖνε ἑλκόμενος 
ΝΡ. τοῦς. 

.. 704. ἀλεκτρυόνος. ὅ.Πο]. ἐπεὶ πέττουσιν οἱ ἀλεκτρυόνες θερμοτάτην 
κοιλίαν ἔχοντες. [74 οτεαϊξ της οβίσιοῃ.  ἢΠ αχοθρίϊοπαὶϊ ρονγεῖβ οἵ 
αἰρεβίίοη. 

1. γ905. ταχὺ γοῦν καθέψεις, “Δῆμον, γοὰ τὰκ 5ῃοιὲ ψοκ οἵ 
. ἀἸρεϑιϊηρ τηοπογ. καθέψεις (ρτα5. ἴθηβε ἔτοπι ἕψω) 15 {π6 τϑδάϊηρ οἵ Καὶ. 
Τῆς τεδάϊηρ καταπέψεις ἱπίτοαποοα ὈγῪ Η!τϑομὶρ ἔτοτα ἴῃ6 κατέψεις οἵ 
ϑυ14145 15 ἀρρτονεᾶ Ὀγν τηοβί τηοάθση οἀ4. Βεΐ {Π6 {π|. ἴδηβ8 15 ουΐ οὗ 
Ρίαος μεῖθ. ῬΒΙ]ΟΟΙθομ Πα δἰγεδαυν βραΐ οαἱΐ {π6Ὸὸ ἤβῃ-βοαΐεβ, δηά 
Τ γϑἰβέγαϊιβ 15 ῬΡ]βαβθα ἴο {π|ηκ {μαΐ {πΠ6 ῥγοόςεθββ οἵ αϊρεβίίπρ οΡῸ]5. Πᾶξ 
Αἰτθδαν ἰακεη ρἷασθ. ἴΙ͂π ἰῃ6 ρῆταβε ἦ δ᾽ ὃς λέγων, “ αϊεεδαί 1116 λὲς 
τογόϊς, ἰ 15. ἃ τηϊβίακε ἴο δοοθρὶ ΤΎσγν 15 οἐπιθηάαίίοη οἵ γελῶν [οΓ 
λέγων. Τῆς τιιϑεὲ οἵ ἔφη λέγων 15 σοπηπηοη ἰη Ηοτοάοίιιβ, 6. 5. 1. 118, 
125; 3. 156, ὅζο. ; ἀηᾶ 18 τηαῦ ΡῈ ποίϊοεα {πα 1 βεπουα  ]ν ΟΟΟΙΓ5 ἈΠΟΓ 
ἃ Ῥάββαρε ἴῃ ογαΐίο οὐϊίγιεα, ἀπὰ τρατκβ μ6 Ῥοριὶηπὶηρ οὗ {Π6 γεέχία. 50 
Ηαι. 3. 156 φὰς ὑπὸ Δαρείου πεπονθέναι τὰ ἐπεπόνθεε ὑπ᾽ ἑωυτοῦ... νῦν 
τε, ἔφη λέγων, ἐγὼ ὑμῖν ἥκω. ΤῊΪ5 15 ἜΧΑΟΙΥ ῬάτΆ}161 το {Π6 ῥγεβεηΐ 
Ραββασε, ὙΠοτα, αἴεν ἔφασκέ μ᾽ ἔχειν, νγε Ρᾶ85 ἴο [Π8 ΞΡΟΚεπ νγοσᾶβ ταχὺ 
γοῦν καθέψεις. 

1. γ97. οὐ πάνυ τι μικρόν, 5.. κερδανῶ, 1. 6. “ σετίαΙὨ]Υ, [Π6 σαίη Μ}}}} "Ὲ 
ποῦ Ἱποοπϑι ἀθσαῦ]α, 1{1 σεῖ ΤΥ ἔεε ραϊὰ αἰγθοῖ ἴῃ [Π6 δχαοί βατη. 

Ἰ. γοο. ὅρα τὸ χρῆμα, “}π5ἰ Ἰοοῖκ αἱ ἰῃς οαβο !"!᾿ 566 ἰηΐ,. 1. 834. 
1. ϑοο. ἠκηκόειν, “αταυεγα)". 5 15 [ῃ6 τεδάίηρ οἵ ΚἈ., Ν. δπᾶ 

οἴμεσ Μ558. Μοάεδση εὐϊΐζοιβ. ργείεσ {πΠ6 οἱάθγ Ατίίο ἴοστη ἠκηκόη, ἃ5 

᾿κεχήνη ἴπ Αοἢ. το; ἤδη Αν. 511; ἐγρηγόρη [ἢ] Επο]. 32. ΓΘ -ἢ [ΟτΠὴ 
ἰ5 ἀβὰια] ἰπ ΡΊ]αίο; αἴζεσ νῃῖοῃ {πε ἴοσπι ἰπ -εἰν 5. ΤΕΡΌ]ΑΙ]Υ οι ρ]ουοά. 
ΤΗδε λόγια ΠεΕΙΕ ἅτε ΡῬΌΓΟΙΥ ἱππαρΊΠαΓΥ, 5 {Π6 “ οσδοὶθβ᾽ ἴῃ Εσπ. 1οο, [0]]. 

1. 8ο4. Ἑκάτειον. ΤῊΪ5 νγαβ ἃ 5Ππ18}} Ξῃτί πε οἵ Ἡοαΐθ, οοπητηοη ἴῃ ἴΠ6 
βἴγθεῖ. δῃὰ αἱ ἴῃς ἀνε] ηρ- Ποιθε5 ἴη Αἰἴῆεηβ. 850. 50Π0]. ὡς τῶν 

δ᾽ 



ΤΖ7Ἢ4.2}5. 

᾿Αθηναίων πανταχοῦ ἱδρυομένων αὐτήν, ὡς ἔφορον πάντων καὶ κουροτρόφον. 
ΟΡ. Τιγϑβῖβί. 63 ἡ γοῦν Θεαγένους [ ὡς δεῦρ᾽ ἰοῦσα θοὐκάτειον ἤρετο, ΜΘ Πος 
ἰτ ἀρρβατβ μαΐ ἴ νγαβ τπιϑια] ἴο βθεθῖκ σοιηβεὶ ἔτοτη ἴπῸ σοάάβϑθθ:: 80 
ΡΙαϊ. 594 παρὰ τῆς Ἑκάτης ἔξεστιν τοῦτο πυθέσθαι, νγῆετε {Π6 50Π0]. «445 
1παΐ ννθα!Πν ρεορὶς πβοα τὸ ἀεδροβίς ταθαΐβ ἃ5 πη οἤδσίηρ δὲ [Π6 βῃτίηθ, 
ΔΠα {παΐ {Π656 νγεσθ δοΐπα!]ν δαΐθη ΡΥ πε Ῥοοσ, ἀπᾶ {Π6 αἰβαρρβαγαποα 
οὗ {π6 ἰοοά νγαὰβ ογϑάϊβ ἴο πε σοάάεββ. Ηδτα {πε πηβαπίηρ ἰ5 {Ππαΐ 
ἃ ΠῚ  Ἰανν-οουῦτί τγαβ ἴο θ6. θαΪ]Ὲ ὁπ το θδοῖ Ποιιβα, πὲ 45 ἐπε ἱἙκάτεια 
γνεσα ΒΕΪΠῈ οα ἴο, οτ δὶ ᾿πίο, {Π6 νγ115 οὗ ἀνε] ]Π]ηρ-Ποτι565. 

1. 8ογ. ἀμίς, “μοί, 1ιαἰ. “ γ»γηιαΐκία.᾽ ὙΤΠ15. ΒΟΠΊΕΙΥ νεβ561 βεσνεβ ἴο 
τοργαβοηΐ {πῸ οἱ ερϑυάγα ἴῃ ἴΠ6 οοιτί, ἱπῇ. 1. 857. 

1. ϑ1ο. φακῆ, “16π|}] σοιιρ.᾽ Α Ραβίῃ οἵ 1 βίαπᾶϑβ οοβε Ὀγ, τοδᾶγ ἴο θῈ 
γγαιτηδα αἱ ἴῃς ἤτα, 580 {παί [Π6 οἱ πηαῃ, 1Γ ἢδ ἔδε]5. ἔβυθγῖβῃ, ν}1}1 θὲ 40 ]8 

ἴο βῖορ δὲ Βοιηβ, βὶρ Βῖ5 στιεῖ, πα ἰγαηϑαοῖ ἢ15. Ὀυβίπαββ, γπουΐ Ἰοβίπρ' 
ἢϊβ ἔβε. Ὁρ. 8.0]. οἱ γὰρ νοσοῦντες χυλὸν πτισάνης ῥοφοῦσι. 

1. 815. ἐξηνέγκατε. ΒΑοΙγοΙΘοη 5 θεϊπσ Πεϊρεα ὈΥ βθνεσαὶ 5]ανθθ ἴὸ 
Ὀτίπρ ἴΠ6 πΕΟαββασΥ ἀτίϊο]θα ἱπίο {η6 πρόθυρα. ΤΕ οοοῖ, τοοβίϊηρ οα 
ἃ ῬΟΙΟΙ ονουπμοδα (ἄνωθεν), 5 ἴο δοΐ ἃ5 ἃ βοτί οἵ δαγιτη ἀπά βαρ [86 
ΑἀΓΟΥΘΥ ἀἸοαβί αὐγαῖα. 

1. 819. εἴ πως ἐκκομίσαις. ΤῊΪ5 πιοᾶεοϑί νγὰν οἵ ὄβχργεϑβίπρ' ἃ 15} ΟΥ 
τοηιιοϑὶ ἀθρεπᾶβ ἴὸσγ 15. ἔοσοθ ἸΡΟΙ ἀπ ἀροάοβίβ, νυ] τη  θ6 Ἔχρσθϑβθᾶ 
οΥΓ ποῖ, 85 ἤϊοπι. Οἄ, τό. 148 εἰ γάρ πως εἴη αὐτάγρετα πάντα βροτοῖσιν, ] 
πρῶτόν κεν τοῦ πατρὸς ἑλοίμεθα νόστιμον ἦμαρ. Ἔγ [πε ἥρῷον νγε πηιδὲ 
ΒΌΡΡΟΞβΕε ἃ βἰαίποιίε οὐ ρἰοἴΐασε (ϑ.Π0]. πινάκιον) οὐ ἴπ6ὸ πϑῦο 1 γοῖβ (566 
51}. 1. 280, [011.}λ. ῬΙΟΡΑΡΙ͂Υ [Ππ ἴαοα νγᾶβ ἃ οατίσαίασε οἵ ΟἸθοπυτηιβ. 

1. 821. χαλεπός. 80 5ἴποα Βοηίίεν ἔοσ χαλεπόν, {πε τεαδϊηρ οὗ Ἀ., Κ΄. 
Τι βεεπὴβ ἴο πιεδῃ “βαναρε; ψγΒΙΟ. νου] συ (ῃς βἰαϊεπιθπί οὔ {πε 
Θ0Π0]. {Παΐ Τγοῖβ νγαβ δύσμορφος, ἀπᾶ οἵ Ηξβγοῖ. ἰμαΐ Π6 νγὰβ θηρίου 
μορφὴν ἔχων. 
.1. 822. οἷόσπερ. ΤΗΪβ Π1ΠῸ 15 σθηθγΆ ΠΥ {τεαϊεα 5 θα] οηρίπρ ἴο ΡΗΙ]ο- 

εἴδοπ, απ 1. 823 δϑϑιϑηθα ἴο ϑοϑίαβ. Τὴς δυγαησειηθηΐ Παγα 15 {Παΐ οἵ 
Βεῖρκ. “Ὑε5,᾽ βϑαγ8 Βάβίγοϊθοῃ, “Π6 αὐρές Ἰοοῖκ βαναϑα; ἴου 41] {π6Ὸ νοτϊὰ 
1|κ---ΟἸεοηυτηῖβ.᾽ ΤῊΪΒ ΠΆΤῚΘ 15 ἃ “ϑυγργίβε᾽ : πὲ {Π6 δ᾽] πβίοη ἴο {Π 15 
{Ὑρίοδὶ οονγατγά, [Π6 ποέοτίοιιβ ῥίψασπις, Ξυρρεβίθ ἃ “ ΠΑΡΡῪ {ποιρπί, τὸ 
ἜΧρ αἴη ἡγῃῪ {Π|5 Ομθαρ βίαίαθιε Πὰ8 ΠῸ ΔΙΥΠΊΟΙΓ, “ἴῃ βρίία οὐ μῖβ. Ρεΐησ 
αὶ ἤετο (ἥρως ὦνλ 

1. 826. εἰσαγάγω. ΤἼς ἰξδοΠπῖοα] νγογὰ [Ὸυ Ὀτὶποίηρ ἃ οα86 ἱπίο 15 
ῬΙΌΡΕΓΙ οοιτέ νγαβ εἰσάγειν, ἀη4 {Ππ6 τηαρϑίγαΐα ηο νγαὰβ σμαγρϑᾶ ψ 1 
τῆς ῥγεραγαίίομ οὗ ἃ οαβε νναβ, ἴοσ {Πδξ ρατγιϊοαϊατ ἀπίγ, οα]]6α εἰσαγωγεύς. 
Ορ. ΝΡ. 845 παρανοίας αὐτὸν εἰσαγαγών. 

Ι. 828. ἣ Θρᾷττα. ΕῸΓ (5, 45. ἃ ΘΟΙΏ ΟΠ {{{16 ἴῸΓ ἃ τηδὶ ἀ-ϑοσναηΐ, 
ΟΡ. Τδεβα. 2δο; ΑἊῇ. 273; Ῥαχ 1138. Ὑηα ψογὰ Ῥγορει τηθ8ῃ5 
ἃ “ΤΗγδοίδη οἱτ]᾿; 50 Φρύξ, ἃ5 {π6ὸ πᾶπηθ οὗ ἃ ϑἰανβ, 510. 1. 433, 15 
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ΔΌΤΕ. ΖΙΝῈ5 8ογ--848, 

« “ῬΗγυρίαΠ ΤηδΔη ᾿--- ΟΟΓΏΤΠΟΠ ΠΑΙΪΟΠ Δ] ἰ{|65 ΤῸ Γ βἰανθβ- - Τῆς ΤΗταοίαπ 
τηαὶ ἢα5 θθθη πορ]θοῖξι!, ἀπα μα5 " Βυτγηδα (6 ροί,᾽ Ὀγ Ἰδανίπρ 1 οπ ἴῃ 6 
ἤγτθ υυἱμουῦῖ ἐποῦρῃ Ἰἰαυϊά ἴῃ 10. 

1. 829. ὀλίγου, “ αἰπιοκῖ,᾿ “ΙΓ Ϊη ἃ ΠῚ116, 50. ΑΟΠ. 348, 2381; ΝΡ. 
525: 

1. 8320. ἄνευ δρυφάκτου. ΤῊς ὅ50}ο]. ἱπίογρτεῖς δρύφακτοι 45 ξύλινοι 
θώρακες, τὰ διαφράγματα. ὙΠΕ56 νγοοάδῃ ταῖϊβ (ται 1) φεραταϊθα τῃς 
ΘΘΠΟΙΑΙ ΡῈΌΪΙς ἔτοπι ἴῃς ἀϊοαβίβ απᾶὰ οποοιβ. Ηδτζο, 45 ἴῃ δρυόχοι, ἴπε 
ΒΥ }1401]6 δρυ (δόρυ, ὅτα.) τηδαπ5 “ὑγοοά,᾽ απ {π6 τοβί οὗ {πΠ6 ννογά τῇδὺ ὈῈ 
τείοιτεα ἴο πακτόω οὐ φράσσω, τῇ Ἰαζίοτ τοαυϊτίπρ ἃ ἴοτπὶ δρύφρακτοι ΟΥ 
δρύφαρκτοι. ῬὨΙΟΟΙΘΟπ, ἱπ Πῖ5 Ραβϑίοπαΐς δαπγγαίίοπ᾽ ἔοσ ἐνεσυ ἀείδιϊ 
ςοπηθοΐρα τ] (ῃς Ἰανν-οουτγίβ, ἀθοϊατγοβ {Ππαΐ {Π15 ταὶ ΠἸηρ' ἡ ρρεαγθα ἱπ 
ΟἿΓ ΘΥ̓65 δ5 6 οὨϊείεςί οὗ οὔσγ βδογθᾶ {ῃϊηρϑβ. 

Ἰ. 833. τό γε παραυτίκ᾽, 1. 6. “ὙΒαΐεαγΕΙ ΘΟΙη65 ἴο μαπά. ῬΒΙ]οοΙθοπ 

Βεγα ἰθανεβ ἰῃς βίαρε ἴο ἔδίοῃ!. βϑοπὶθ δχίθμηροσθ ϑιρϑεζαίας ἴοσ {πε 
δρύφακτος. 5 Ξ0η ἜΧοΪ αἱ πι5 5 Β6 ροαβ, "ΝΥ, νυν μαίΐονεγ᾽β [ῃ8 τηδεζεγ 
ὙγΠαΐ ἃ βίγσαησε {πὶπσ ἰβ Ιοσαὶ αἰζδοῆσηθηί "ἢ 850. 50Π}0]. δεινόν φησι τὰ 
ἐπιχώρια φιλεῖν, ὅπου καὶ οὗτος τὰ ἐν δικαστηρίῳ φιλεῖ πάντα. ἘνεΓν 
ἀείδι] βθεῖηβ ἱπά ρθη β4 }]6 ἰη ῬΉΙ]ΟΟ] ΟΠ 5 ου65. 

1. 835. βάλλ᾽ ἐς κόρακας, “ἴο ρΡετάϊτοη τ] γοτι "ἢ 45 ἴθ ΝῸΡ. 132; 
ὙΜεβιη. το ο ; ΡΙαί. γ82 ; δῃηα βάλλ᾽ ἐς μακαρίαν Ῥ]αι. ΗῚΡΡ. Μαϊ. 293. 
ΤῊΘ ἱπέγαπϑιτνα π56 οὗ βάλλειν ἰ5 ἀΘποτ θα 45 οο]]οσιῖα] ; ἃ5 να τηϊρῃΐ 
58 Υ, “ἢα ἥπηρ οὐ οὗ (Π6 τοοτη. Βαΐ ορΡ. Ηοπι. 1]. 11. 722 ποταμὸς εἰς 
ἅλα βάλλων. Ἐὸτ [Π6 τιι56 οἵ (ῃ6 εχοϊατηδΐοτυ ἰηῆπ., α5. ἰπ τοιουτονὶ 
τρέφειν κύνα, “ἴο (Πῖπη]ς οἵ Κεορίηρσ βιοἢ ἃ ἄορ !᾽ ορ. ΝᾺΡ. 268 τὸ δὲ 
μηδὲ κυνῆν οἴκοθεν ἐλθεῖν ἐμὲ τὸν κακοδαίμον᾽ ἔχοντα, «150 1". 819; Αν. 

5; Ἀδη. 741. ὙΠδβθ6 ρΡαββαρεβ 5807 {Ππαΐ [Π6 δχοϊατηδίογυ ἰπῆηῃ. ἀβθ8}}ν 
ἴακεϑ [ἢ ἀδῆβπίζε ατίϊοϊς ; θὰΐϊ ποῖ πϑοθββασιγ. ΟΡ. 1)επι. Μεϊά. 5852. 2 
τοῦτον δὲ ὑβρίζειν: ἀναπνεῖν δέ ! ὃν εἴ τις ἐᾷ ζῆν ἀγαπᾶν ἔδει. ὙΥῈΝ 
ἴΠ656 νγογὰβς Χαπίῃϊαϑ τιβῃ 65 ἐοσνγατά ΠΡροη {πε βίαρθ ἴο σοτῃρ] δίῃ οὗ (ῃς 
τι νΊ5ἢ ἄορ. 

]. 826. ΛάβηΞ. Τῆς ἀορ᾽β παᾶῖῆβθ, δἃ5 Ἴσοππθοίεα ἢ λαβέσθαι, 
βιρσσεβίβ βοτηδιϊησ Πκὸ “ Οτὶρ, οὐ " Ηοϊ]άΐξαβι. Βαϊ 1ἴ 15. αἴϑο ἱπίεπάβά 
ἴο ΤΕ041}] [ῃ8. πατὴβ οὗ {86 ρέπεγαὶ ᾿αεΐθς. ὍΤΠ6 ὅ50Π0]. ΔἰἸτιάθ5 ἕο {8 15, 
Βαϊ ἀοπρεϊπρ]ν ; ἀξιοῦσι δέ τινες ὧς παρὰ γράμμα κωμῳδεῖσθαι Λάχητα τὸν 
στρατηγήσαντα περὶ Σικελίαν ἐπὶ δωροδοκίᾳ, καὶ τὰ ἑξῆς ἐπὶ ταύτην 
λέγεσθαι τὴν ὑπόνοιαν. 866 οη 50}. 1]. 240, [0]]. 

1. 837. ἱπνόν, “ ΚιίοΠδπ᾽ ; 566 οῃ 50Ρ. 1. 129ς. Τῆς σιαπαίν οἵ {πε 
ἢτϑί 5. }140]6 θεϊηρ 5ῃοτέ εἴβείγῃοσα 'ἰπ Ατὐίβίορμδηεςβ, 1 βεεπὴβ Ρείζεσ ἴο 
νυτῖῖα ἢ Το τες ἀναρπάσας ᾿ἰπβίοαα οἵ ἁρπάσας, α5 Κ., Ν΄. ἀπά να]ρ. 

1. 828. τροφαλίδα, ΑἹ. τροφαλῖδα, ἔτοτη τροφαλΐς (τρέφειν -- “" ουγάϊε,᾽ 
85 ἴπ Ησοπι. Οά. 9. 246), Ξεεπὴβ ἴο θῈ “ἃ ἔτεβῃ ραΐ᾽ οὗ Ἵἤξεββ, ἴτοτη ὁπὲ 

Οὗ [88 σ»τεαΐ ἀαϊγυ- ἴασπης οἵ δῖον. ΤῊς ὅ50Π0]. τοίετβ [ἢ τηβαπίηρ ἴο ἴῃ 8 
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5ῆαρα οἵ {Π6 οἤβθβε: τροφαλίς, κυρίως ὃ κύκλος τοῦ τροχοῦ... οἱ μὲν 
ἐπιμήκη τυρόν, οἱ δὲ τροχὸν τυροῦ. 

1. 844. χοιροκομεῖον Ἑστίας. ΤΙη 1. 820 ῬἈΙ]ΟΟΙοοη Παᾶ Πυττὶοᾶ 
ἰηάοοτβ ἴο ἢ πα 5οπὴθ πα κ ϑῃ του ἴΠ6 δρύφακτος. ἨΦ τείασηβ νυ ἢ {Π6 
αν δί 164 τα] ]Π]πο,᾿ ΟΥ̓Κ ἸΟἸκοΓ Ρϑη,᾿ ΥἱΓΠῖη ννΐο ἢ ῥὶρθ ὑγετα Καρΐ οπ 1Π6 
ῬΓΟΙΪβαΘ ἢ ῬΕΙ͂ αρβ, δοίπα!] ]Υ οα {Π6 ΠΘατί, ἃ5 [Π6 5. ΠΟ]. ἱπηρ]165, ἐπὶ 
τῆς ἑστίας τρέφουσι χοίρους, ΟΥ ΕἾ56 5αοτοαᾶ ἴο {πΠ6 Ἡ εατίῃ- σοάδθβ, νυ] ἢ 
γγου]α οχρ᾽αΐη εἶθ᾽ ἱεροσυλήσας φέρεις ; “ἀτε γοῖ νεπίαγίπρ οη΄ {Π6 
5Δο Θερσα οὗ σαττυίησ 1 ἀναγ 1 ΤῸ {Π|15 ῬΒΙ]ΟΟΙΘοη τε ρ] 165 ὈῪ ἰακίπσ αΡ 
τὴς. νοτᾷ Ἑστία, ἀπ Ρ]αγ Πρ ΠΡΟῸ᾿ {Π6 τις] ]15εϊς ρῆταβα ἀφ᾽ ἙἙστίας 
ἄρχεσθαι, νγῈΪο ἢ πηθαῃβ “ἴο Ὀερσὶπ ἔτοπι {Π6 νεσν Βερὶπηϊηρ᾽ ; Ὀδοδτιβα, α5 
16 Θ΄. Πο]. βαγβ, ἐν ταῖς σπονδαῖς ἀφ᾽ Ἑστίας ἄρχονται... τῇ γὰρ ἝἙ στίᾳ 
τὰς ἀπαρχὰς ἔθος ἣν ποιεῖσθαι, 1. 6. 1η6 ἢτοῖ ΠΡαΙΙΟη νναθ ρουτθά ἴο {Π6 
Ηξεατῃ-σοάάεββ, αἀπᾶ {πὸ ἢιβι!ηρθ ϑδοτιβοεά ἴο ἢθεσ. 80 ἴῃ Ρ]αΐο 
(Εὐ γρη. 3 4) να παν ἀτεχνῶς γάρ μοι δοκεῖ ἀφ᾽ Ἕστίας ἄρχεσθαι 
κακουργεῖν τὴν πόλιν, “6 566 15 ἴο πη6 ἴο θὲ ἰαἸἰκῖπρ {π6Ὸ ἢτβε ἱτηροτίδηϊί 
5[6Ρ 1π Ἰη]ατίησ (πε ϑίαϊα. ΔῈ τηϊσεί ᾿πηϊζαΐα {πΠῸ Ῥαα ρᾷη {ππ5: ΒΌΕΙ,. 
ΕὙΥΒαΐ 15 {παι 2 ΡῬΗΙΙ,. “ΡΙρϑίγε ται]! ηρβ ἔτοσα {Π6 ἀοοτ-ϑίερβ. ΒΌΕῚ,. 
ΕἼ Ἔ Πα ϑδοσ]οσε Ῥ᾽᾿ ῬΗΙΕ. “ΝΟ, 1 γερέδέ ἴαϊκα {π6 ἢτϑέ βίερβ 1{1 δὴ ἴο 
ΘΟΙΏΡΆ55 ΔΠΥ ΟΠΕ᾽5 ΤΠΪΠ.᾿ 

Ἰ. 847. τιμᾶν βλέπω, “ἴποτα 15. σοπἀειηηδίίοη ἴῃ ΤΩΥ ογ6.᾽ 866 ὁ" 
510. 1. 4555) 4Δπ4 ορ. Αςῇ. 276 οὐδὲν βλέπουσιν ἄλλο πλὴν ψήφῳ δακεῖν, 
πα ἰπΐ. 1. φροο. Τιμᾶν 15 ῬΙΟΡΕΙΙ͂Υ ἴο ἀ55655 16 ἔπε ἴῃ ἃ τιμητὸς ἀγών, 
6Ρ. ει. 529 ὅτου δ᾽ ἂν καταγνῷ ἡ ἡλιαία, τιμάτω περὶ αὐτοῦ παραχρῆμα. 

1. 848. σανίδας, “ οαιι56-}1515, 45 580. 1. 349. γραφάς, (με Β1115 οὗ 
Τπαϊοιτηοπέ, νυ ῖοἢ {πε εἰσαγωγεύς Πα Ρτερατεά. 

1. 840. διατρίβεις... τριψημερῶν, “γοιι ΕΔΓ τὴς οὐξ ψ]ΠΠ γοὺτγ 
Ὑνθατίβοιηθ ἄε]αν. 

1. 85ο. ἀλοκίζειν τὸ χωρίον. ΤῊΣ “Πιῖτονν μ6 νναῃίεα ἰο ουΐ ἴῃ Πἰ5 
νη στοιηα᾽ 15 (Π6 “Ἰοπρ Πἰης᾽ οὗὁἨ σοπάεμηηαίίομ ἄγάνγῃ οἡ {Π6 πινάκιον 
τιμητικόν. 866 50}. 1. τού. 

Ἰ. 855. εἶχον τοὺς ἀρυστίχους, “1 Παά «αἰτεδᾶν Ῥτοιρῃς ἴΠ656 σπρ5,᾿ 
ὙΠ ἢ πνεῦα τπιϑεα ἔοσ αἱρρίηρ [Π6 συτεὶ ουΐ οἵ (Π6 ΟΜ], ἀπ ὑγοσα Ἰασρα 
ΘΠΟΠΡΉ ἴο 56ΓνῈ 85 "νοΐ! πο-τΓη5,᾽ αἱ ἃ ΡΙΠΟΠ. 

1. 858. ἣδί, τείεστίησ ἴο (ῃς ἀμίς οἵ 5ιΡ. 1. 80γ. ὙΠ κλεψύδρα, οτΥ 
“αγαϊοστ- ] οοῖς, 15 ἴΠπ5. ἀαβογιθεα Ὀν {πΠ6 50ῃ0]. οἡ ἄςῃ. 694 ἀγγεῖόν 
ἐστιν ἔχον μικροτάτην ὑπὴν περὶ τὸν πυθμένα, ὕπερ ἐν τῷ δικαστηρίῳ 
μεστὸν ὕδατος ἐτίθετο, πρὸς ὃν ἔλεγον οἱ ῥήτορες. 

Ἰ. 859. κἀπιχωρίως, “ἀηᾷα νἱτἢ ἴτας παίῖνε Ξῃσεννάπεββ. 80 τιβεᾶ ἴῃ 
ΝῸΡ. 1172 ἴο ἄδβοῦρε (Π6 βϑιηαγίπεββ οἵ ἃ σεπιΐίηα Αἰπθηϊαη, τοῦτο 
τοὐπιχώριον [ ἀτεχνῶς ἐπανθεῖ, τὸ τί λέγεις σύ; ... ἐπὶ τῷ προσώπῳ τ᾽ 
ἐστὶν ᾿Αττικὸν βλέπος. ΟΥ, 5π0ἢ 7οἸκ65 ἀτϑ " ἴΠ6 συβίοτη οὗ [Π6 σοππηίγυ. 

1. 861. λιβανωτόν. Ξϑ᾽τη1187 Ργαραγαῖϊοπ5 ἅττα τηδάς Ὀεΐοτα ἴῃ ροβίϊοαὶ 
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οοπίοβε ἴῃ ἤδη, 871, νμθτα ὈΙοηγϑι5 βᾶγ5 ἴθι νυν λιβανωτὸν δεῦρό τις καὶ 
πῦρ δύτω, 1 ὅπως ἂν εὔξωμαι πρὸ τῶν σοφισμάτων. Απά “ πηγτί]6- ΒΟΌρΡΉ Κ᾽ 
ἅτ ἱποι θα ἰπ ἴΠ6 διγαηρθιηθηΐβ [Ὁ ἃ βαογίῆος ἰῃ ἂν. 43 κανοῦν δ᾽ 
ἔχοντε καὶ χύτραν καὶ μυρρίνας [] πλανώμεθα. Ορ. ΤΏδθπι. 37. 

Ι. 868. εὐφημία, “ τενετεπί 5116 ης6,᾿ 45 ἴῃ ἂν. 959; ΤΠοβπι. 205. 
Ἰ, 872. ἁρμόσαι, “ταῦ Θυἱς νγ6]1. Εοσ {Π15 586 οἵ {86 ἱπῇπ. ἱπ 

ΡΓάγ γε 5 ἀπα αϑρίγαϊίοηβ, ΟΡ. Δ ἢ. 247 ὦ Διόνυσε. .. τὰς σπονδὰς δέ μοι | 
καλῶς ξυνενεγκεῖν. 80 ἴῃ Ηϊοιῃ. Οἀ. 17. 354 Ζεῦ ἄνα, Τηλέμαχόν μοι ἐν 
ἀνδράσιν ὄλβιον εἶναι, ΑΙΘ5οἢ. 5. ο. Τ. 2532 θεοὶ πολῖται, μή με δουλείας 

τυχεῖν. 
1. 875. ᾿Αγυιεῦ. ΑΡΟΙ]]ο, 45 σιιατάϊδη οὗ βίτθείβ. (ἀγυιαί) «πα ΡᾳΡ]1ς 

Ρίαςεθβ, μβαὰ {6 Τροσγίαη {1116 ᾿Αγυιεύς. Ιῃ {Π|5 Θοπποχίοη {Π6 σοα νγὰβ 
Βυτ Οζα ΌΥ ἃ ΟΟηΪΟΔ] ΡῚΠ|ᾺΓ (κωνωειδὴς κίων ἘΑ. ΑἸΑ..), οτ ΟΡ] Ϊ5κ, 
του ἀἰηρ' τι5 οὗ ἴΠ6 ΡυγατηϊΉ4] βίοηθ, ἀθϑοσ ρθε Ὀγ Ταοϊία5 (Η. 2. 3), ἃ5 
[86 5γτηθο] οἵ ἴπ6 Ῥαρῃίαπ Ν᾽ Ἔπιι5, “ογιζἬγιτειες ογὺϊς ἑαΐογ 1711110. ἐ6711467)1 
271. αγροεὐτέιεγε πφιδίας ληοαΐο ἐλ Ί47,ρΈ715. ;᾽ ἀπὰ οὗ ἃ 5: Π1]ΔῚ ταργθβεηζδίίοη δἱ 
Επιθβα οἵ ΕἸασαθαὶτβ 45 1Π6 ϑ8η- σοί, λίθος μέγιστος, κάτωθεν περιφερής, 
λήγων εἰς ὀξύτητα Ἡετοάΐαη 5. 2. ὍὙΠα τεαάδίηρ προπύλαιε ἰ5 ἄπ ἴο 

ΒΕπΙ]οΥ ; {Π6 δα]. 15. υϑεά ὈγῪ Ῥαιβαηῖὶαβ δἃ5 δὴ βρίίμεῖ οἵ Ηδθγηηθ5 δῃὰ 
Αττετηΐβ. Πρὸς πύλας [6 τεαάϊηρσ οὗ Κα. τηαν θὲ ϑιρροβεά ἴο ὃς ἃ ρ]οθβ 
οἢ προπύλαιε. : 

1. 876. καινοτομοῦμεν, “ν᾽ ἱπαιριταίε.᾽ ὍὙΠῈ νεῖρ 15 υϑεα ἴῃ [5 
ῬΒγϑῖοαὶ βῈπ56 οὗ ορεπίηρ ΠΕ γε Π5 ἴῃ ἃ τηΐπ6 ΒΥ ΧΕΠΟΡΗ. δ εςοί. 4. 27. 
Τὰ 15 σοτῆσηοι ἴῃ ἰῃ6 πηραηΐπηρ οἵ ἱπίτοάποϊηρσ ἱππογαίίοηϑβ, δββρεοΐδ!]ν ἴῃ 
16 τηδίζευ οὗ 1ανν8, τἰΐπα], ἀπ {πΠ6 Πκ6, Ἐλοο]. 584. 850 Τεπι. 1370 ἵνα 
κατὰ τὰ πάτρια θύηται τὰ ἄρρητα ἱερά... καὶ μηδὲν καταλύηται μηδὲ 
καινοτομῆται. ἘνετΥ οἴπετ Κἰπα οὗ τἰΐβ μα5 βεεὴ {γε οὴ ῬἨΙ]Οο]θοη ἴῃ 

γαῖη: 66 ΞῸΡ. 1. 121. 
]. 877. πρίνινον. 866 ο 500. 1. 3823. 
Ἰ. 878. σιραίου. ΤῊΪ5 νγαβ (Π6 παπια σίνεη ἴο πεὺν υνῖπα ΡΟΙ]64 ἄοννῃ 

ἴο ἃ 5υ1ῈΡ ; ἡψημένον γλεῦκος, ἃ5 ἴΠε6 50}0]. ἱπίεγρτεῖβ. [10 15 αἰ βῆσα]ς ἴο 
566. ὙΗΥ ὁ“ ΒΟΠοΥ 15 ΞΡθοΙ ΠΥ γοίεσσεα ἴο 85 ἃ βϑιιθβιϊαςα [ΟΥ̓ Ὁν1Π6- 5 ΥΤῸΡ. 
ΤῊς ὅ5.Βο . γθα]1Ζ65 [Π6 αἰ βου] ν, δηα {γ165 ἴο τηθεΐ 1 ὈῪ βυρραβίίησ {Παΐ 
[Π6τα γγὰβ ἃ ὈἰζοῚ οὐ ἰατί ἤανουγ ἰῃ σίραιον, ν᾽ ΏΪΟῊ 15 ΠΠΙΙΚΕΙ͂γ. ῬΕΓΠαΡ5 
τὰς φἰϊαβίοη ἰ5 ἴο βοπηθ ἀδίαι! ἴῃ (Π6 τἰίπαὶ οἵ ᾿Απόλλων ᾿Αγυιεύς, γ ἢ 
ὙΥΒΙΟΙ γε ἀγα ἀπαοηπαϊηίθα, ΜΙ ἀπα ΠΟΠΟΥ πᾶν Βανα Ῥθθη δοςορίδ]ο, 
αΐ ποίμίηρσ ἰμαΐ μαὰ ννῖπα ἴῃ ἰξ. 

1. 879. εἶναι. ὅε6 οπ ἁρμύσαι 50. 1. 872. 
1. 882. ἀντιβολούντων, σεπ. 4050]., “ὙΠ ΘΠ τπηθη οπίγραὶ Ὠϊπι.᾿ 
1. 885. ταῦτα (4]. ταὐτά) ἰ5 ἰηξετίε ὈΥ πηοβί εά. ἴο σοπιρ]είς {Πα 

ἰαταθὶς {τἰπηείεσ. ΤῊ ννογὰ ἰ5 οπητοα ἴῃ Κ., ἡ. Ἐὸογ ἐπάδειν, ἰπ [8ε 
56 η86 ΟἔἉ ᾿5Βἰηρίπρ δὴ δοσοπιραηϊμηθηΐ ἴο, ΟΡ. Επτ. ΕἸ. 864 ἀλλ᾽ ἐπάειδε 
καλλίνικον ὡῳδὰν ἐμῷ χορῷ. 
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Ἰ, 886. εἵνεκα τῶν προλελεγμένων. “ὙΠ656 ῥσοβαῖο νγογᾶβ 1 ἰακε ἴο 
Ὀ8 ἃ Ἰερᾷ]ὶ ρΈγαβθ, νυ ἢ νυ μοι (Π6 ἀἰοαβίβ υγου]Ἱα θ6 ἐδτα  ]Π ατ]ν δοππαϊπίεβα, 
ΚΕΙΟΓ [86 σοπϑιἀθσδίίοηβ δίογοθαϊα, ἡ ΒΟρΈΙΚ. 

1. 8ρο. τῶν γε νεωτέρων, Τπ Ιὰ., Ν΄. ννε Παγε τῶν γενναιοτέρων, ἀπᾷ {π6 
5080]. τεΐετβ ἴο θοῖῃ σοααίηρβ, εἰ μὲν γενναιοτέρων, τῶν σπουδαίων. εἰ δὲ 
νεωτέρων, τῶν ὁμηλίκων. Ῥαΐ ποῖΠοι ἱπιογρσείαιϊίοη βθοιὴβ τσ. ΤῈΘ 
ΟΒοσιβ οοηβίβίβ οἵ οἱ πηθῃ, νυ ΠΊΟἢ ἀο65 ποΐ βεἰϊΐ ὁμηλίκων, πᾶ 45 ΤΠΘΥ 

ΒοΙοπροα ἴο {πε ῬΌΓΡΉΕΥ ο]655 {ποὺ σου] ποῖ ἤᾶνε ἃ στᾶσα ἀραϊηβί 
τη ἴου Ρεϊπσ σπουδαῖοι, ἱπουρ ἢ {ΠῸῪ νγου]α ΡσοθΑΡΙΥ συβρεοῖ ἔΠθῖη 1 
{πὸ ν νεῖ εὐγενεῖς. Βυΐ τῶν γε νεωτέρων 566ΠῚ5 αιϊῖ6 5αἰἸϑίδοίογυ, 85΄ 
ἃ ΒΡΘΟΙΔ] ἘΠΊ ΡΠ 4515 15 ᾿πἰτοάπορα Ὀγ γε, “πο οηε---αί ᾿Ἰθαβί οὐ [ῃ 8 γοπηΡΈΓ 
ΘΘΠΟΓδ(ΙΟΙ---ΟαΤΕ5 ΠΟ ογ {Π6 σΟΙΩΤ ΟΠ ΔΙ γ." 

1. 892. εἰσφρήσομεν, “γε Ψ11] ποΐ δάτηϊ μἰπλ. 8566 οἡ 50}. 1]. 125; 
162. Βδελυκλέων μιμεῖται τὸν κήρυκα 5.0]. 

1. 892. ὅσον ἁλώσεται, “Πονν ΞΘ Έγ Εν 518}1 ἢ Ῥὲ βοπίεπορᾶ Γ᾿ ὅσον 
ἤδτα 5 αϑϑα ΠκῸ ὡς, ἃ5 ἴῃ ὡς οἰμώξεται Ἀαη. 279. ῬΆΙ]ΟΟΙΘΟΙ Δ ΚΕ5 [ῸΓ 
σταηίεα {πΠδΐ {πΠ6 ἀείεπαδηΐϊ νν1}1] ΒῈ σοπάπηπαά. 

1. 895. Κύων. ΤΠὶβ ννοτά, ψ ἢ {Π6 δααϊίίοη οἵ Κυδαθηναιεύς, Ἰδανε5 
πὸ ἄοιθί {πὲ {πῈῸ Ῥχγοβθοιίοσ ἰπ (Π6 δαὶ 15 ΟἸθοα. ΤΠα ἄξηηα Κύδαθον 
οἵ Κυδαθήναιον Ὀδ]οΠροΩ, Δοοοταϊηρ ἴο {πΠ6 50110]., ἴο (πΠ6 Ῥαπαϊοηϊα {τ|θ6. 
7. ναῃ 1, βειιννεῃ τεΐεγβ ἴο δῇ 1ηβοτὶ ρίίομ ἔγοπι (Ὁ. 1. (ἃ. 213 σίνιπρ 1{ ἃ5 ἴΠ6 
ἄξιμα οἵ (]εοπ. Ζαδες 15. β 1] ]ν σοπηθοίεα τ Ί {Π6 ἀδπια Αἰξώνη οὗ 
[6 Οβοσορία ἐσὶρα. ὍΤΠδ τϑαὶ Ζαεῆῖες 15 ἰμστοάποθα Ὀγ Ῥ]αίο (1 ἀοῃ. 197 οἡ 
85 Ομεοϊκίηρ Εἰτηβε ΓΔ η4 νυ ἸΠ ΠΟ] ἀϊηρ᾽ ἀπ ἀηβυνοὺ {παΐ 6 τγαϑ ἀροσί ἴο πηΆ 6, 
ἵνα μή με φῇς ὡς ἀληθῶς Αἰξωνέα εἶναι, ἴοτ ἴῃ6 ᾿πῃαθιίαηί5. οἵ (815 ἀξτηα 
Θη)ογϑα (Π6 τεραΐδείοη οὗ μανίηρ ὈΙΓἔοΓ ἴοηστιε5, σκώπτονται ὡς κακολόγοι 
Επρίδιῃ. 741. 

1. 807. σύκινος. ὙΠΕΓΕ 566 ΠῚ5 ΠῸ Ῥδυ Ο] 81 Τοάθοη ΠΥ [Π6 “ ΠΟ]16Γ᾽ 
58ῃουα ΡῈ πιδᾶς οἵ ἤρ-ίτεα ννοοά. Βαΐ [Π6 νγοοα νγὰϑ ΞΡΡΥ ἀπά δά, 
Δα Ατὐβίορπαμθβ οδπ ΠΘΥΘΙ [ΟΓΡΘΔΙ ἴο τηδ]τα ἃ ραβϑίηρ ἢϊΐ, πόννγανεσ 
νᾶσιο, αἱ συκοφάνται. 

1. ροο. κλέπτον βλέπει. 866 οη 58}. 1. 847. 
1. οοι. σεσηρώς, “ὙΠ {παΐ οτίπ οἵ Πἰβ.᾽ σαίρω 15 φἜΈΠΟΓΑΙΙΥ τι56α ἰοὸ 

ἀεβοῦῖθε [Π6 ΔΠΡΤΥ στη {παὶ ϑῃῆονβ (ῃς ἰεβίῃ, αβ Ῥαχ ὅ2ο ἠγριωμένους 
ἐπ᾿ ἀλλήλοισι καὶ σεσηρότας. ἈΙΟΒίοΥ Ὁγου]α τυτῖῖα σεσηνώς, ἃ5 1{ [ΤῸΠῚ 

σαίνω, ἀραϊπβί {πε τεδδϊηρ οἵ 411 Μϑ5. ΤΙ 15 απ ἸΠΠΘΟΘΒΘΑΤΥ, 85 ἃ 
ἄορ οἴζεῃ Ἵχῃῖθι5 ἃ οὐ ποίην βουσί οἱ βϑυν}ν ὈΥ νυ ΤΙ Κ]ΙηΡ ΠΡ Π15 ΠΟΒ6 
Πα Ῥατίηρ Πΐβ (θείῃ. 

1. οο2. αὖ αὖ. ΤΗΪΒ ρσίνεϑη 1η61Π} ΓΘ ΠΕ ]Ὺ νἸΠ τουρ]. οὐ 5πηοοί Ὀγθαίῃ- 
ἴπρ. Τί τορτεβεπίβ τῆς “Ῥονν νον "᾽ οἵα ἄορ, 45 βῆ βῆ ἰ5 {με Ὀ]δβαΐ οἵ ἃ 
5866} ἴῃ Ατβίορῃ. Εταρ. 562. 

1. φο4. διαλείχειν. Ορ. ΕΝ. 1οξ4 νμοτο {ῃς κύων Κέρβερος 15 46- 
βο ΡΕα 85 νύκτωρ τὰς λοπάδας καὶ τὰς νήσους διαλείχων. 
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ΔΌΤΕ5. ΜΙΜῈ5 886-017. 

1]. οοδ, οού. σὺ δ᾽ ἀναβάς. ΒάεΙγοἸοοη οτάοτβ Χαπηίηϊαβ [Π6 5ἷανε ἴο 
“χηουης᾿ τὴς βῆμα ἀπᾶ ορεὴ ἴμ6 ργοββουίίομ, 5 (6 ἀορβ ροόνγεῖβ οἵ 
ΒΡΘθοὴ γοτὸ Ἰἰπηϊοα τὸ αὖ αὖ. Μεαην1]6 ῬΆΙ]ΟΟ]θοη βείι]85 ὨἸτηβα] ἢ 
ἄοννῃ οομλίουίαὈ]ν ἴο ΗΪβ στπςὶ ; τήνδε, 56. φακῆν 58}. 1. 814. 

Ἰ. οογ. ἣν ἐγραψάμην... τουτονί. ΕῸΓ ἴῃς ἀο.]α δοοιῖι5. ορ. Ρ]αΐ. 
ΕᾺΓΠΎΡΗ. 2 γραφήν σε ὡς ἔοικε γέγραπται. 

1. φορ. τὸ ῥυππαπαῖ. Ιη αη. 1073 {πε οτεν οὗ {π6 Ῥατζα]ιβ, ἴῃ {Πεὶγ 
Ῥεβί ἄαγϑβ οἵ ρεγίδθοι ἀϊβοὶρ]πο, οὐκ ἠπίσταντ᾽ ἀλλ᾽ ἢ μᾶζαν καλέσαι καὶ 
ῥυππαπαῖ εἰπεῖν. ΤῊΘ νοτγὰ ἰβ5 ἀββορεα 45 ἐπιφώνημα ναυτικόν, ὈΥῪ 
16 ὅ080]., ὃ ἐν τῇ κωπηλασίᾳ φασίν. 'ε τηᾶῦ τεπάεσ “Υἴεο, ἤδξανα μο "ἢ 
οὐ ἴῃ6 {κ6. Αὐἱβίορῃαμεβ. 565 1 δ5 ἃ φοϊ]οαιῖα] εαιϊνα]θηΐ ἔοσ ναύτας, 
85 ὙὙὲ τυϊρὴξ πι56 “)αο-ἴατϑ οἵ " Ὀ]6-)οκαῖβ,᾽ 566 Επ. 505 [011]. 1, μ 65 
5 Ταρτεβοηίεα αἃ5 μανίηρ οῃεαίβα ἴΠ6 βϑῖϊουβ ῈΟ τηδηπθα {Π6 ἤξεϊ ἴῃ 
Β᾽ΟΙΠ απ νγαΐθγβ Ὀν ἢἰβ Ρεου]αϊΐοηβ. Ἀόροτβ {πίη Κα {Παἴ βίο στοΐθβαπα 
ἘΧΡΙοββίοηβ ἃ5 τὸ ῥυππαπαῖ «πᾶ κατεσικέλιζε τε ἱπίεπαςα ἴο ρᾷτοαν 
886. τοῦρ, ΠοΟΙΠΟΙΥ 5ίν}]6 οἵ ΟἸεοηβ οταίοσυ. Ἐνιάθητν ΟἸξοη {πη Κ5 
ἴμαὲ με μαβ ἃ Ῥεβοπμαὶ στίθνδαπμοβ ἴπ {με πηδίζεσ, 85 βισρεβίεα Ὀγ {Π6 
ἱπηροτγίδηϊ ροβίτἰοη αββϑίρπεα ἰοὸ κἀμέ. 

1. οιο. τὴν γωνίαν. ΤῊΘ ἄορ τειΐγε5 ἰηΐο “16 σοσποσ ᾽ἴο “ 510111Ζ6 ᾿ ΠΙ5 
ἴοι. π οἤθοβθ. ὙΠΟΤα τᾶν ὈῈ δῃ δἰ] πβίοη ἴῃ γωνίαν ἴο τρίγωνος, {πε 
βίαπαϊηρ Ἔρὶτμεΐ οἵ 51 ον. Τ. νὴ 1,βευννε στοπλατκϑ Παΐ σικελίζειν τε δὴ 5 
“ἴο ἀδηςς, 50 ἐμαΐ κατασικελίζειν τηῖσῃξ τηθδῃ “ὁ ἴο ἄδηοα ἀυγαν, 45 ἀπορ- 
χεῖσθαι Ἡάϊΐ. 6. 159. Βαΐ [ῃς νγοτγά {ττιϑίβ ἴοσ 15 εἴϊεοϊ ἴο [Π6 βἰτη!]ατιν οὗ 
186 βουπα ν ἢ Σικελία, ἀπᾶὰ ἰῃς Ροθῖ ἄοεθβ ποί αἰίδοῆ δὴν συεσὺ ἀδῆηϊία 
ΤΩ δ η]ηρ ἴο ἴ{. 

1. οι. τῷ κυνί. Χαπίῃϊαβ [5 Ἰάἀοπίϊῆες Πἰτηβο ἢ [ἢς Κύων 
ΟἸΘΟΠ), δηα σομιρ] αἰηβ ἐμαὶ Λάβης (1,40 Π65) μαβ ποί “"μποκεά᾽ δὴν 
5Παγα οὗ ἴΠ6 ἀαϊηίίεβ ἕο Ὠΐπι, ἰμ6 πιὸ νναἴοῃ- ἀοσ οἵ [Π6 βίαϊβ. ΟἸβοη 
ἈΞΒΌΤΩΕΒ (815 ὉΒατγαοίεσ ἴῃ Επ. 1οϑ ὃς πρὸ σέθεν χάσκων καὶ ὑπὲρ σοῦ 
δεινὰ κεκραγώς, ἱ σοὶ μισθὸν ποριεῖ, 

1. 917. οὐδὲ τῷ κοινῷ γ᾽ ἐμοί. ὙΠ ὅ5.Π0]. ἱπίεγρτγείβ. τῷ κοινῷ Ὀγ 
κοινωνῷ, ἃ5 ἴῃ 50ΡΆ. Ο. Κ. 229, Δ). 267; Τεπι. Ῥμοτπι. 918. ΒΟρεΙβ 
ἴφκεβ τὸ κοινόν ἴο τηθδη “(Π6 ΡῈΡ]1ο,᾽ ΓΒ μος ῬΒΠ]ΟΟΙεοη Ἰάεηί1ῆε5 
Βἰτηβο!,, Ορ. Ιβοογ. 245 ς τὸ κοινὸν ἡμῶν πεπλημμέληκεν, Απάοοϊά, 25 
τὸ ὑμετέρῳ κοινῷ, Χεη. Ογτ. 5. 204 τὸ κοινὸν τῆς πόλεως. ῬΒΠΙ]ΟΟΙΘΟΠ, 
οἡ τη ϊ5 ἱπίεγργείαίίοη, ργαοίίοα!ν βαγβ “Τ᾿ ἔϊαξ ο᾽εβὲ τηοὶ᾿ : “ποῦ ἢδ5 
6 φσίνεῃ ἃ 5βᾶτε ἴο τηϑ--ἴῃ6 ρῃθ]ς. ὙΤΠΐβ 15 νεῦῪ οτοεᾶ. Τῇ, οἡ 
{πΠ6 οἴμει μαηά, νγὲ αϑϑῖίρῃ οὐἱὺ ἴῃς ἢἤτβέ Πα] οἵ ἴῃε 1ἴπ6ὸ ἴο ῬΒ1]ο- 
ΟΙεοη, δπᾷ ρὰΐ [ῃ6 ννοτάβ οὐδὲ... ἐμοί ᾿ἱπῖο {πΠ6 τηουῖῃ οὗ Χαπίμϊαβ, 

0 τερτεβεπίς (Ἰθοη, τγε 5}.4}} ἰγαπϑίεσ (ἢ6 Ῥοαβί ἴο {Π6 ἀθιηασοραε; 
ὙΒΙΟΒ. νου] θα ἱποοπϑίβίθης ἢ ἴπ6 οματγαςίεγ ΒΟ ῃ Π6 ἀββαπηθβ ἃ5 
νγαίομ- ἄορ οὗ ἴῃς βίαίθ. Το τα οοπ͵δθοΐατα οὐδὲ τῶν κοινῶν γ᾽ ἐμοί 
ΒΠΏΡΙΠΠ65. τηδίζειβ, 1 γα τηᾶκα ῬὨΏΙ]ΟΟΙεοὴ Ἔχρταθθ ΠῸ ϑτθαΐ ϑ5ΌΓΡΥΙΒΕ 
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"74.555, 

πὰς Λάβης μα5 σίνοη πΠῸ β5ῃδγθ ἴπ δηγίπίηρ' ἴο {πὸ κύων, “5εοίηρ' {παι ἢς 
᾿ὰ5. ποῖ ρίνεη Πι6 ΔηΥ͂ οὗ {Π6 [ῃϊηρβ ἴῃ ν ΒΙ ἢ 1 Πᾶνα ἃ τὶρηΐϊ ἴο ἃ 5ματε. 
ΤἬΘη Ραββϑίηρ ΠαβΕΠν ἔτοπὶ {πΠ6 {ποιρῃὶ οὗἩ {πὸ “ἀορ᾽ ἴο {παΐ οἵ ἴῃς 
“τηΔη,᾿ ΠῈ Ρτοσθθαβ ἴο σίνε ἃ βοτί οἵ γβάβοῃ [ὉΓ [ΠΪ5 βοδπάδ]οιιβ οὐηϊβϑίομ : 
“[οτ [Π6 τηδη 15 ποί-μοααβά- 5 Ποῖ δ5 Τὴ σττεὶ 1 

1. 919. μὴ προκαταγίγνωσκ᾽. (ρ. Ῥεπι. 226 ἐν ᾧ (ὅρκῳ) πρὸς ἅπασι 
τοῖς ἄλλοις δικαίοις γέγραπται “ τὸ ὁμοίως ἀμφοῖν ἀκροάσασθαι," τοῦτο δ' 
ἐστὶν οὐ μόνον τὸ μὴ προκατεγνωκέναι μηδέν, κιτ.λ. 

Ἰ. 921. αὐτὸ γὰρ βοᾷ, “ἴοτ ἰξ (Ξο. τὸ πρᾶγμα) Ρτοοϊαίτηβ ἰξ οὗ 1{561Ὁ 
ΟΡ. Ἐπ.. 204; 1 γεῖδε. 275: Ἀδῃ, 26; Πε. Ε. 1, 266, 5377: Οἷο, 
ΜΙ]. χχ. 

Ι. 922. αὖ πολύ. ΤΗΪ5 5θεπη5 ἃ βίταησε οοϊἹοοαϊΐοπθ. (ὐοπ)δοΐισαβ ἀγῸ 
ἐν πόλει, ὄντα παρὰ πολύ, ὅτε. 

Ι. 922. μονοφαγίστατον, ξοΥΠη6 4 οἡ {Π6 ἀπδ]ορΎ οἵ λαλίστατος. ΤΠ 
Πηθδηΐπρ' 15 Β6σῖ Ἔχ ρ]αἰπεα θγῪ {π6 ὑγοσαᾶβ ἴῃ 1]. 910, ο11 ἀποδρὰς ἐς τὴν 
γωνίαν 4π4 ἐνέπλητ᾽ ἐν τῷ σκότῳ, ΠΘΓΕ {Π6 ἄορ 15 ἀβοί θα ]γ ἃ “ΘΓ 
50 ]Π]Πἀτὺ βϑάετ. 

1. 924- θυείαν. ὅεε Ῥὰχ 230 [0]]., Πετα θυεία 15 ἀεῇπί(εἸγ ἀϑεά οὗ ἃ 
“τηοτίατ,᾿ ἴῃ Οοβα σοπποχίοη ΜΙ δοῖδυξ, “ἃ Ῥε5116.. Βαΐ ἴῃ ΝῸΡ. 6γ6 
[Πμ8 θυεία 566 15 ἴο πᾶνε θβῈπ τι5664, αἴ ἃ Ρίποῖ, 5 ἃ " Κπθαάίηρ ἱγοιρῃ᾿; 
80 {Ππαΐ [Π6 σγθθᾶυν ἄορ ὑγῆο οδπθ " σοαβίϊησ τουηα’ (περιπλεύσας) ἴο 
566 ΨγὙΠαῖ ἢς σου] Ρἱοἷς πρ τηϊρῃξ Πορα ἴο πα 5οπ16 βοσαρϑ ἰϑ[ ἐμεγείη. 

Ἰ. 925. σκῖρον 15 ῬΓΟΡΘΙ͂Υ “ σοπογαίθ ΟΥ̓“ Ῥ]αβίεσ᾽ νὰ γΒΙοἢ {πὸ 
νγ4}15 οὐ (ἢ. οἰτ[65. τηϊρσηΐ θῈ ἔμοθά. ΤῈ 5 αἶϑθο πϑεᾶ ἴογ {πὸ αἰτίγ “τἰηα 
οὐ “ΡΙαβίεγ᾽ ουίβία ἃ οῆφεβθ, τὸ ῥυπῶδες τὸ ἐπὶ τῶν τυρῶν ϑ.Πο]. ῬἨΗΙ]1ο- 
αἴθοη βαυϑ {Παΐ ποῖ ἃ τῇουβεὶ ἢα5 θθδη Ἰε[ς,  Ἔνεῃ 50 ΤΟ 45 ἴο ““ οθπηεπί ἢ 
α Ἰὰρ ψῖτῃ. Δ ΒΕΙΠοσ Πα ἰ5. {Π]ηἸκίηρ οὗ ΟΥ̓ ΠΑΤῪ πιαβοπ᾿β “ Ρ]αϑίοσ, 
ΟΥ̓ ΜΠ ΘΙΠοΓ [Πς τεεῖκβ, π|κὸ [Π6 πηοάσσγηβ, τηδᾶθ αὶ " οεπηθηΐ᾽ τομὴ σἤθθβο 

Ρουηάθα ψἹΠ Ἰΐπηθ ἴο βίος βασι πθηνγατα [ορθίμοσ, 15 ποΐ θαβυ ἴο 58. 
1. 928. μία λόχμη, “πε Ῥ'5} οαπποῖ βιρροτγέ ἴνο {πίονεβ. ΤῊΪβ ἰ5 ἃ 

{τανϑϑίυ οὐ {Π6Ὸ ριόνερ μία λόχμη δύ᾽ ἐριθάκους (τε -ὈτεαΒί5) οὐ τρέφει. 
ὙΠῸ Ραρπδοϊουιβη 655 Οὗ {Π656 56] ἔβἢ 11|16 Ὀἰγαβ 15. νγ6 11 Κποννῃ. 

1. 929. κεκλάγγω, 50] ποῖ. οὗἩ Ρετγί. κέκλαγγα, “»ΜΠΐοἢ 15. εν! ΔΈ πΕ]Ὺ 
[οσηιθα ἴῃ ἰπηϊταϊοη οὗ {Π6 ῥτθβ. κλαγγάνω, ἀπά οὗ κλάγξω, ἔκλαγξα ὈΥ 
ἴῃς. 5ἰάβε οἵ ἔκλαγον. Οατί. 6Ἰκ. ΚεΥΡ. Ρ. 4οιἍ Ε. Τ. ὙΠ διὰ κενῆς, 
“ἴο πῸ Ρῃγροβθ᾽; ορ. ἡ διὰ κενῆς ἐπανάσεισις, “ΕἸΩΡΙΥ ἢοιυτϑϊπσ οὗ 
ἈΓΠῚ5,᾽ ΤΠπο. 4. 126. ΤῊ Ϊ5 τι56 οἵ ἃ ρεπίτἷνε ψ ἢ διά, ἱπιρ] γίηρ᾽ ἃ βίαίε 
ΟΓ οοπαϊίίοη, 15 566 η ἴπ δι᾿ ὀργῆς ἔχειν, “ἴο 6 ὙτΑΙΒΓΙ]]Υ ἱπο] πο. 

Εὸγ [Π6 ἐδηλϊηΐπα σἜΠ6Γ ΟΡ. μΠ6 Ἡ οπλοσῖς τι56 οὗ τραφερή, ἠοίη, ὑγρή, ὅτε. : 
ἀηα ἴοσ {πΠ6 Ρ]βοπάβιη διὰ κενῆς ἄλλως ορ. Εὐτ, Ηδο. 480 δόξαν ἄλλως 
τήνδε κεκτῆσθαι μάτην. 

1. ο3ο. ἐὰν δὲ μή, 56. κολάσητε. 
Ἰ, 932. κλέπτον τὸ χρῆμα τἀνδρός, “ ΠεΙε5. ἃ ἢἤπα ϑρβοϊπιβη οἵ δ. 
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ΔΌΟΤΕ5. ΦΙΜΝῈδ 919-055. 

(ὨῖοΓ "᾽ Ορ. ὅσον τὸ χρῆμα παρνύπων Αςἢ. 150; λιπαρὸν τὸ χρῆμα τῆς 
πόλεως Αν. 826; ἣν τι τοῦ χειμῶνος χρῆμα ἀφόρητον Ηάΐ. 7. τοϑ. 

Ἰ. ο34. ὦλεκτρυόν. 866 ΞΡ. 1. 815. Ηδ δρρϑδὶβ ἴο {Π6 Ἷοὺκ οπ 
[88 Ῥεγοῖ, γῆο “νη ΚΒ ἀΡΡτονΠρῚΥ ᾽ (ἐπιμύει). 

Ἰ. 925. ὃ θεσμοθέτης, “1! ρῥτεβιάϊηρ οἴῆοευ ! ὙΠ Θγεβ {ΠπῸ (ἘΠ ]ονν ὅ᾽ 
Εὸτ {ῃϊ5 ἀ56 οὗ [ῃ6 ποιη. νυ (Π6 ἀφῇ. ἀτίϊο]α ἴπ ἴῃς Ρ]αςθ οἵ {η6 νοσδίίναε 
ΟΡ. Αφἢ. 54 οἱ τοξόται, “πο! σοπβία]εβ Γ᾿ ΒαδΙγοΙθοη 15 δοίϊπρ' ἃ5 
Ῥτγεξίἀϊηρ οὔσεγ ; 566 51. ]. 775. Ν᾽ ΤΔΥ ΞΈΡΡοΞβε {παΐ με Παβ βίερρεά 
πο 1η6 Ῥαςκστουπα ἴο φο]]θοῖ Π15 υυ][Π6 5565, 50 [παὲ ῬΒΠ]ΟΟΙΘοη ϑῃουῖβ 
ἴο Ηἰπῃ ἴο ΘΟΠῚ6 ἔογνγατα ἀπά Ρϑγίουπι ἃ πηθηΐα] ΟΠΊςΘ. 

Ἰ. 937. παρεῖναι. Εοτ {Π|5 56 οἵ {π6 ἱπῆπ: Ποῦ ΔΠΥ σονθγηϊην 
νΕΥῸ Ἔχργεββεά, ἴῃ οὔπιοϊαὶ οτγάθιβ δἀπα {πε [κ6, ορ. Αςῃ, 173 τοὺς 

Θρᾷκας ἀπιέναι, παρεῖναι δ᾽ εἰς ἕνην, Ἡἀϊ. 5. 223 ἐπεὰν δὲ αὐτὸν περιλάβῃς, 
ποιέειν ὕκως μηκέτι κεῖνος ἐς Ἕλληνας ἀπίξεται. ΑἸ] ἴῃς ΚιίοΠεη- 
᾿πηρ]οτηθηΐς Δ1Θ ΘΕΙΤΏΤΩΟηΘα (45 (Π6 λύχνος αἱ [πΠ6 ορεπίπρ οἵ Ἐρο]." 
85 ὙΥΪΓΠ65565 ἔοσ ἔπ ἀείδηςο. 

Ἰ. 939. προσκεκαυμένα. ΤΗΐ5 ννοτά τηδὺ Ὀ6 δπη ἱπίεπιϊοπαὶ βοῆο οἵ 
προσκαύσασα 50}. 1. 828; Βαϊ ἰξ Θ6Επὴ5 ἱπἰτοάποεα 85 ἃ 5ΌΓΡΓΙΒΕ [ῸΓ 
προσκεκλημένα, ΜΨΈΪΟΗ ΤΟΌτεα ρῥτοροβεᾶ ἴο τεδά. Ορ. προσκαλούμενος 

Άδη. 578; ἱπῇ. 1. τ41ῦ; Πεπι. αἄν. ΑΡΒΟΡ. 850 προσκαλοῦμαι κατὰ Δή- 
μωνος εἰς μαρτυρίαν. ἴ 

1. 943. ὀδὰξ ἔχει ; “ἄο γοι 5111 ΠΟΙ οπ Ὺ γοῦτγ ἰεεί 3᾿ 80 ἔχου 
1, γῖ5ί. 445. 

1. 944. ἀνάβαιν᾽, “ὰρ ὙΠ γοῦ "᾿ 56. ἀροῃ ἴῃς βῆμα. ΤΗΪΚ 15 δά- 
ἀτεββεά ἴο 1 Ρ6β, ΠΟ 15 ΠΟΛΥΘΥΕσ ΠΠΆΌ]6 ἴο 5ρεακ οπ ἢῖβ οὐγῃ ὈεΠδ]ΐ, 
ΠΑ Πα5 ἴο ΡῈ τεργοβεπίθα ὈῪ Βάβ]γοίεοη, ἵπ {Π6 βάστθθ ψγΑΥῪ ἰπ ΜΒΙΟΒ 
Χαπίῃΐαβ ἱπηρετβοπηαΐοβ {πε Κύων. 

Ἰ. 947. Θουκυδίδης. ΤΗΐΞς 15 ἴΠ6 5οὴ οἵ Μεϊεβίαβ ; αἴΐζεγ [πΠ6 ἀθδί} οὗ 
Οἰτήοη, Β.. 449, Βα Ρεοαπὶα {Π6 Ἰεδάθσ οὗ {Π6 ατ᾽βίοοσγαίϊοαὶ ρατίυ, δπὰ 

τῖναὶ οἵ Ῥεγίοϊεβευ Βαϊ ἢθ νγαβ πὸ τηδίοῃ ἴοσ ἴῃ6 ἀδχίουυ δπά ε]ο- 
αθδποα οὗ ἢϊβ αὐνδυξασν, δπα ἴῃ Β. 6. 444 Βα νγὰβ οβίγαςϊζεα δηᾶ ψγεηΐ 
ἰπῖο εχῖϊθ. ΔΊ της ἀεσβογιρίϊοπ σίνεπ μοσγα οἱ ἢΪβ " ραϊβιβα ̓  Βε]ρ]6585- 
Π655 ΟἹ ΠΪβ5 ἐτῖα] ορ. Αςἢ. 702 .[0]]., γγνετε ἢ 15 τερτεβεηϊεα 45 ἀππιὈ- 
(ουπάοτεὰ «δηα γον θδαίθη ΡΥ ἴῃ ϑιηασίπεθ οὐ ἴῃ6 ἢπεηΐ δἀνοοσαίε 
Οερἰβοάδγημβ. 

1. 949. πάρεχ᾽ ἐκποδών, “ τηαΐζε τοοτ, οἶδα ουΐ οὗ ἴΠ6 νγανῦ "᾿ 866 οἡ 
1ηΐ. 1. 1326. 

1. 953. ξυνωμότης. Ηξτε νὰ σεῖ {πΠ6 οἱ νοτά οἵ ϑυνεερίῃηρ Ἵοη- 
ἀεπηπαίΐοη ἀραΐῃ, ἃ5 ἴπ 58. 1. 346. 

1. 955. οἷός τε. ἴὔϑια}}]Υ βϑοτὴς ρατί οὗ {ῃε νεῖν εἰμί 15 ᾿πίτοάιοεα ἴο 
σοτηρ]εῖς [815 ρῆταβε ; θπὶ ποῖ αἰνναυῦβ, 45 'ἰπ Ηοπι. Οἁ. το. τύο ἀνὴρ 
οἷός τε μάλιστα | οἴκου κήδεσθαι, Ἐπ. 343 ὁτιὴ λέγειν οἷός τε κἀγὼ καὶ 
καρυκοποιεῖν. Βαΐ τε ΤΏΔΥ Βεῖα ὈῈ πε σοῃ)πποίίοη σουρΡ] πσ ἄριστος 
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ν ἢ οἷος. Τ. να ΓΘθανγθη ἄτανν5 ἃ ἀἰβεϊποίίοη Ὀθίννθεη οἷός τε πα οἷος 
85. 5664 ΙΓ δὴ ἰηῆη. ; ποίίπρ ὑπαὶ {πὸ ΤΌΤΙΠΘΙΓ ΘΧΡΊΈ5565 ἴΠ6 2στυέ) οὗ 
ἀοίϊηρ βομπηδίΐπηρ, (ῃ6 Ἰαίίου {πὸ γεραζέζϊδς νυ ῖο ἢ σαρσσοβὲ ἀοίπρ ἴ(. 8686 
ἴπηῇ. 1. 970, ἀπά ορ. ΡΙαί. Ῥῃαβά. 8ο ἃ τὸ μὲν θεῖον οἷον ἄρχειν πέφυκε. τὸ 
δὲ θνητὸν οἷον ἄρχεσθαι. ΒΥ προβατίοις ἂς τοίοι5. ἴο (Π6 Αἰῃοπίδῃ 
ῬΘΟΡΙΘ, ποῖ ψ]Πουΐ ἃ 510 αἰϊυβίοη ἴο {πεὶ. οὐ] 1 ὺ ἀπ ϑβιυρια γ. 
566 500. 1. 32 [0]]., ἀπ4 οΡ. {π6 ερι{πεὶ ἀμνοκῶν 'α. 264. 

1. 959. κιθαρίζειν. ΒΥ {μ6 Ρῇγαβθ “6 ἄοεβ ποὶ ΚπΠοΟῸῪ ΠΟῪ ἴο ῬΪΑΥ͂ 
1πΠ6 παρ᾽ {πε ἀϊεγεποθα 15 Ἐπ αϑὶζεα Ὀεΐννεθη ἴΠ6 οὐ παν Ρἱαϊπ 
Ῥεῖθοπ ΨἘῸ Κπονβ Πἰ5 γράμματα (866 πεχί 11π6) «πᾷ {π6 ου]τυτεά 
ΡΕΙβοη ἼΟ οδη ἢπα {ἰπ|6 ἔοσ ᾿θασπίηρ ΔοσοπΊρ Ἰ5Πτηθηΐβ. Βαϊ {ποτα 
ΒΕΘΙῚ5 ἴο Ὀ6 5οπὴ8 βρθοῖδὶ δ᾽]πιβίοπ ἴοὸ 18 Π65, νΒΙΟἢ γα οᾶπηοῖ ΠΟΥ 
πηεγβίαπαά. ὙΠΕτθ 15 πιθαηΐ ἴο 6 ἃ βίγοῃηρ Ροϊπί ἴπ [Π6 δβχρσβββίοῃ, ἃ5 
ἴξ οοοῦτβ ἀραίη ἰηΐ, 989. ΤῊΘ ὅ50Π0]. ἀρρβαῖβ ἴο ἱπίεγργεϊ ἰΐ οἵ Τα θ65 
πανὶηρ ἰαῖκεη ἴο ἐμἰθνίησ θθοαῖιβα Π6 πεν πὸ οἵμεσ ἔγααθ, {Π6 Ἔχρυθϑβϑίοῃ 
Ῥεΐηρ πιο ο]]θα οἡ {πε ργόνεῖρ πεζῇ βαδίζω, νεῖν γὰρ οὐις ἐπίσταμαι. 

Βαϊ {Π15 [τον νεγὺ Π{{|6 ΤΙρΡΉ. 
1. οότ. ἐνέγραφ᾽ (εὐ. ὙΤῊδ γεγρ ἰαῖζεβ ἘΡ γράμματα ἴπ ἴῃς ῥτεοεαϊηρ 

Ἰη6, “1 5ῃου]α πανα Ῥβεπ ο]αα [Ὸγ μἰτη ποΐ Ἔνεῃ ἴο Ππανθ Ἰθατηΐ ἴο τϑδᾶ 
γυτ ἰὴ, 50 {Παὶ μῈ Πα ποῖ ἴο βρίϊε τι5 νυυϊτίεπ οαξ {Π15. Θρεβοῃ. 50 
Θ0Π0]. ὡς γραπτὸν δεδωκότος λόγον τοῦ ἀπολογουμένου κυνός. Ἐτοαπδηΐ 
1856 νγαβ τηδθ ἴῃ σουτί οὗ νυ θη 5ρθεομα5. ρτθρατθα ὈῪ Ῥτοίθββί οηδ] 
δανοοαίοβ ἴοσ {ῃ6 ἀοίοπααδαπηι ἴο ἀο]ῖνοσ. ῬΆΙ]ΟοΙθοη τα ἰκαθὴ ΘΠΟΙΡἢ 
ὙΠ ει Ἰἰβιεπίησ ἰο {Π6 οᾶ56 ἴοσ {π6 ρῬγοβεουίίοη, ὑπ ὑνῖ ἢ Πθ αἰνναγϑ 
ΒυτρδίῃἸΖο. ΤῈ ναβ 1ῃ6 ἀείεποθ ψΐο ἰουπᾶ Πἰὶπὶ ἱπηραίϊθηΐ ΟΥ̓ 
ἀΤΟΥΞΥ (οΡ. 580. 1. 816). Ἐὸτ ἵνα ψ]ΓΠ ραβί ἴθηβεβ οὗ {πΠ6 1πηϊο., Ροϊπίϊησ 
ἴο ἃ τϑϑαϊ ΠΟ οαηποῖ ποὺ ΡῈ τϑα]ϊζθᾶ, ορ. ἵν᾽ ἐκαθήμην ἥσυχος 

Ἐς]. 152. 
1. ού4. ταμιεύουσ᾽. ΤΠδ “ ομεεβε-σταίογ᾽ 15 τεριεβεηϊθα 5. “Ῥ᾽αυπρ' 

ϑἔενατα᾽ ἴο {ῃς6 τηθ55, απ ἴΐ 15. αϑκρά μεθ συ 1 τηδᾶθ δῃ ποπαβί 415- 

“τ υιοη ἕο {πὸ 50] 16γ5 οὗ 411] [Π6 56.011 [Πδὲ σατηβ ἴο βαπᾶ. Ἡΐθῖδ ννῈ 5110 
ἰπίο {Π6 πεβίϊοη οὗ {Π6 ρεου]αίίοπβ οὗ Το μο5. ποθ τῆοτθ. ὍΠ6 50Π0]. 
ϑιρσρεϑίβ {Πδι (ἢ15 Τοστὴ οὐ δχαιηϊηδίΐοη πηᾶὺ θῈ της ]]6α οπ [Π6 τορι ]αΥ 
εὔθυναι οἵ οἴῆοϊα]5. 

1. οὔγ. Τῇ ψ ἢ ΕΒ. γε τεαα ὦ δαιμόνι᾽, ἐλέει τοὺς ταλαιπωρουμένους νγε 
γητδὲ Ῥτοόποίιποα ἐλέει α8. α αἰβυ]]αῦ]θ. ΟΥ νγὲ τηδὺ τεδα ἔλει οἡ {ῃ8 
ΔΠΔΙΟΡΥ οἵ ἐλεινός ἴοι ἐλεεινός, ΟΓΥ Ομ τούβ. Βεηί]ου ρτοροβθᾶ ὦ 
δαῖμον, τείεττίηνρ ἰο Τγοῖϑ (ΘῸΡ. 1. 819). Ῥεῖ [815 ἄοεβ ποῖ βάιατγα ἢ 
50}. 1. οὔ2. 

1. οὔϑ. τραχήλια, ῬτΙΟΡΕΙ͂Υ “5οΙαρ5 ἴτομῃ ἰῃ6 ἰἢτοαΐ οὐ. πϑοῖκ, 1. 6. 
“ οἔΑ]. 

Ἰ. ούρ. ἀκάνθας, “ β5ῃ-οποϑ᾽ ; εβρβοΐδ!]ν Ἰοϊπίβ. ἔτοπὶ [Π6 βρίπθ. (Ὁ. 
ΗΔ. 2. 75 εἶδον ὀφίων ὀστέα καὶ ἀκάνθας. Ζαὖες (1,465) 15 ἀεβογι θά 
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5 ἃ τορτίατ σαά-ἀΡουί, ΚΠ δτο, ἔΠποσθ, αηα ονοσυνμογο, ΠΚ6 της ΠΡ, 
ἀποίοααν, Ὀἰγα Κα τπαπ ἴῃ Αν. τόρ ἄνθρωπος ὄρνις, ἀστάθμητος, πετόμενος, 
Ι ἀτέκμαρτος, οὐδὲν οὐδέποτ᾽ ἐν ταὐτῷ μένων, ΠΘτο 1Π6 τϑβί]655 βριίγιὶ οἵ 

16 ΑἸΒμεπΐδηβ 15 τ αϊσυ]θά, 
Ι.. ο7γο. οἰκουρός. “Τῆς 5ίαγ-αἰ-οτηθ᾿ ᾿ς νγαβ Ἰοοκεά ἀρὸπ ὈῪ {ΠῸ 

Οτθεῖκβ α5. ὁμαγαοζοτιϑεϊς οἵ ὑνοπθη πα ἀμνόν οὗ τηθη. ΟΡ. ϑορῇ. 
Ο. 6. 342 κατ᾽ οἶκον οἰκουροῦσιν ὥστε παρθένοι. 

Ἰ.. 974. περιβαίνει με. ΤῊΐβ Ξοϊϊεπίησ οἵ {Π6 Πεατί, ἀπά ἴῃ 5επβ6 οἵ 
ἃ ΠΕ σομνϊοϊίοη. στονίηρ ἸΡῸΠ ἢΐπὶ 15 ἀοβοτ θα ὈῪ ῬὨΙΟΟΙΘΟΙ “45 
1ΠοῸΡῊ 5οπὴα ἀἴβθαβθ οὐ ἰπζοχι σαί!οη ἸγΈγα βίθα πρὶ ΟΥ̓ΕΓ ΠΪ5 56η565. [Ι͂ὴ 
ΟΡ. Απίϊρ. 1200 ἴΠ6 Ρῇγαβε ἀθλίας ἄσημα περιβαίνει βοῆς ἜΕΧΡΓΕ5565 {Π6 
ναρτθ βουπάς οὗ ἃ ΠΟΥ ον τἰηρίηρ ἴπ [Π6 βατβ. ΟΡ. αἷϑο Ηοπι. Οά. 
9. 262 αὐτὰρ ἐπεὶ Κύκλωπα περὶ φρένας ἤλυθεν οἶνος. ἘοΥ περιβαίνει 
Ἐ΄, τεδᾶϑ περιμένει, ὙΥΒΪΟῊ ταν ΒΕ ἃ πιϊβία κα ἔτοτη ἀϊοίδείοη. 

Ἰ.. 975. οἰκτείρατ᾽, ὦ πάτερ. ΤΠ6 οἰιϑτοπηατΥ Ὀ]αταὶ, ετηρὶ γε ὈΥῪ δῃ 
αἀνοσαίς 'ἰπ αὐάτεβθίηρσ (6 ἀϊσαβίβ, 15 μοσθ ἀϑεὰ ἢ ρ]εαβαπὲ ᾿ποοη- 
βἰβίεπου ὈγῪ Βα βγοεοη. Τὴδ ᾿ΠΟΪΘ οουτί 15 τεργεβοηίθα ΒΥ 15 δίῃ 6σ. 

1. ογό. τὰ παιδία. ΕῸΓ {Π6 οἰβίομῃ οἵ Ὀσϊηρσίησ ΟὨΙ]άτεη ἱπίο σοί ἴο 
ὙΠ ΡΠῪ ἔογ {πεῖὶγ ρατθηΐς, ορ. Ῥεη. Μεϊά. 574 οἷδα τοίνυν ὅτι τὰ 
παιδί᾽ ἔχων ὀδυρεῖται, Ατὶϑίορ. 797 οὐχὶ παιδία, οὐχὶ μητέρας τῶν κρινο- 
μένων ἐνίων γραῦς παρεστώσας ὁρῶν οὗτος ἠλέει. 

1. ο77. κνυζούμενα, “ νὴ Ϊπίη σ᾽ ΟΥ “ἩΒΙρΡετπρ,᾿ {|π ΡΌΡΡΙ65:: 
Ἰ,. 979. κατάβα. ῬὨΙ]ΟΟΙΘοη 15 ἄθερὶν τουπομοα ὈῪ τμϊ5 ἀρρεδὶ, δπᾶ 

ἢδ οτοϑ ουΐ, αἰπιοϑί νν ἢ ἃ ΟΡ ἴῃ ΗΪ5 νοῖςθ, "οοτὴβ ἄονη, οοπιθ ἄονγῃ ἢ; 

ΒΊΟΝ νου παΐθτα!]ν ἱπυρὶν (Πας ΠΕ ἀοοορίεα [Πς ἀεδἔεηοε, ἀπά δοαυϊ θα 
ἴΠ6 Ῥυϊβομθσ. 80. ὅ.Πο]. εἰώθασι γὰρ λέγειν οἱ δικασταὶ ὅταν ἀπολύωσι 
καὶ πεισθῶσι τοῖς λόγοις--- μηκέτι λέγε. Βαΐ, εν! εηΕν, 1 τναθ ποΐ βαΐα 
ἴο ᾿πέδσ {παΐ [15 ὈΙΔ απο (κατάβα) πεοθββαση!ν ᾿τηρ] 164 ἀδοαπῖζα], ἔοτ “ τ 
Πα ἀδοεϊνεα ΠΠΔΠΥ ἃ ΠΊΔῃ 6Γ6 πον. ΤῈ Ἰἰπ6 15 σποίεα 45 {Π6 ὑπῖαα8 
ἰηβία πος οὗ δῇ ἰαπῖθῖς ἐγ πιθίοσ τυ τοι σαθϑαγα: Ὀὰξ ἀ5 1 ΟὨ]Ὺ σοπϑίβίβ οὗ 
ἃ τϑρείοη οὗ Ἔχοϊαπηδίίοηβ, [Π 6 Θρθοϊπηθη ἢα5 ΠΟ τηδίσίοδὶ ἱπιροτίαποθ. 

Ἰ. ο82. οὐκ ἀγαθόν. ῬΉΙ]ΟΟΙεΟη οπάθανοιτβ ἴο Ἐχρ]αΐπ ἀὐναὺ 15 
ενϊάθπί σοπιραββίοη ὈῪ ἀθοϊασίηρ ἐῃαΐ 1Π6 ϑοδ] ἰπρ στιθὶ μα5 ὑσουρῃὶ 
ἴρατϑ ἰῃΐο ἢΪΐβ Ἔυ65. 

Ἰ], 983, 984. γνώμην ἐμήν, “1 Ῥυτϑὲ ἱπίο ἴξατβ Ἰδὲ ΠΟΥ [ῸΓ ΠΟ ΟἾΠΕΓ 
τβαβοη---ίο ΤΥ {δ1ηἰκ]η---ἰἤδη (Παὶ 1 Παᾶ κἰαβδα τὴν τηουτῃ νι {86 
5116]. Τῆς δάνεια] δοοιβ. γνώμην ἐμὴν ΟσουΓα ἀραὶη ἴῃ Ραχ 222, 
Εδο]. 349: 1 15 ἀπαϊοσοιιβ ἴο ϑοἢ ἀσοιιϑαίνεβ 5 πρόφασιν, χάριν, ὅζα. 
ΤῊΣ ἀβὲ οἵ ἀλλ᾽ ἤ --΄ ἀχοερῖ,᾽ Ξβοπὴ5 ἴο Βαανα τίβθη ἴτοτη ἃ σοππιβίοη οἵ 
ἴνγο ῬΏγαβἝβ, (1) οὐδὲν ἄλλο... ἀλλά, απ (2) οὐδὲν ἄλλο... ἤ. 

]. ο85. χαλεπὸν εἰδέναι. ΤῊΕ Ἰοκε ἰ5 Καρί ἀρ τῃσοῦρβουῦς {Παΐ [μ656 
ΔΤΘ δοίπα] ῥτγοοθθάϊηρσϑθ ἴῃ ἃ [11] οουτί, ἢ {Π6 ῬΟΒΒΙ ΡΠ οὐ οἷοβα 
νοΐίησ. 
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Ἰ. οδϑγ. τηνδὶ λαβὼν τὴν ψῆφον, “ἰαἶκα {Π15 νοϊΠρσ-ΡΕῈΌ0]6 'π γουτ 
Βαπά, βῃῃπιξ γὙοΌΓ δυεβ, Κα ἃ στι5}} ἴοσ ἴῃ6 βεοοηᾶ Ῥοχ, πᾶ δοηυῖϊξ Εἴτα. 
ΤῊς Ρἱοίατα μθτα Ῥγαβθπίθα βθοῖηβ ἴο ἡθβουῖθε ἴπῸ ΟἹά6Γ ἀπα βἰ προ Γ 
ἴοτστῃ οἵ νοϊΐπρ, ἴῃ νυ] οἢ θα ἢ ἀϊοαβὲ νγαβ ρσον! ἀθα ὑ [ἢ ΟΠ]Ὺ οης ψῆφος, 
ΜΉΘ. Ρῥτοάποβα [ἰ5. εἴδξοι δοοοιαϊηρ ἴο (ῃ6 Ῥοχ ἱπίο Ὑν βοῇ ἰτ νγαβ 
ἀτορρεᾶ. ὙὝΠεῖα γεγο ἔννο οἵ ϑοῃ Ὀοχοβ, ἀθβοσθεα θγῪ ῬΗσυπίομιβ ἰπ 
ἢ15 Μοῦσαι (Μεϊη. (οπι. ΕἾαρ. 2. 592) ἰδού, δέχου τὴν ψῆφον, ὁ καδίσκος 
δέ σοι ] ὁ μὲν ἀπολύων οὗτος" ὁ δ᾽ ἀπολλὺς ὁδί. ΤῊΣ “Ῥοχ οἵ δοφαϊξία]" 
(ἀπολύων) 5 Πετε 811. ὃ ὕστερος, «πα νγεὲ ΠΊΔΥῪ ΘΌΡΡΟΞβΘ {παΐ ἰΐ βἰοοά 
ῬΕΗΪΠπά, ΟΥ αἵ βοῆς αἰϊἰβίαποθ ἔομῃ, (6 βῆμα. ΤΕ “Ροχ οἵ σοπάεπηηα- 

τίοη ᾿ (ἀπολλύς) 15 ο41164 ὃ πρότερος, αἃ5 Βεΐπρ' ἴῃ [τοηΐ, πα πϑαῦ {πε 
βῆμα. Τῇῆε ῥργοοεββ ἤεῖα 15 Ἰ4θη οὶ νἸἢ {Ππαΐ ἀθβου θα Ὀγ Χεπορῆοη 
(ΠΕΙΙκη. ᾿. 7. 9) δὲ {ῃς {τ|4] οὔ ἴῃς οαρίαΐπϑ αἰΐεγ [ῃε Ῥαίε]ε οἵ Ατρίπιβα: 
διαψηφίσασθαι ᾿Αθηναίους πάντας κατὰ φυλάς" θεῖναι δὲ τὴν φυλὴν ἑκάστην 
δύο ὑδρίας" ἐφ᾽ ἑκάστῃ δὲ τῇ φυλῇ κήρυκα κηρύττειν, ὅτῳ δοκοῦσιν ἀδικεῖν 
οἱ στρατηγοί, εἰς τὴν προτέραν ψηφίσασθαι, ὅτῳ δὲ μή, εἰς τὴν ὑστέραν. 
Α τῆοτα Ομ] οαἰθα τηϑιμοα 15 ἀθϑου ρθε Ὀν {πε 50}0]., ἀπά δοσερίθα 
ΒΥ νατίοιιβ οοτηπηθηΐαίουϑ ἃ5 ἀρ] ]Οα 0 ]6 ἴο {Π6 ῥτθβεπὲ ραβϑαρε ; δαὶ 11 5 
ἀμποῦ το πὲ ἴὰ ἴῃ τὰ {Π6 ννοτβ. οἵ [ῃς ἰεχέ. Ασοογάϊηρ ἴο (ἢ ϊ5 
νίονν {Πετθ ὑγετα ἴνγὸ ΓΗΒ: ΟΠ6 οἵ ᾿γαβ5, οα]]Ἱδᾶ (ῃς “ νϑ]α ᾿ οὐ " εἴξεο- 

τἰνε ̓  (κύριος) ; [ῃ6. οἴει οἵ ψοοί, οα]]οα “ ἱπείϊοξϊνε ̓  (ἄκυρος). Τῇε 
ὈτάΖθη ὑτπ νοι] ΡῈ ὃ πρότεροβ, ἀπά ἴπεῸ ψψοοάξη ὃ ὕστερος. Το 
ψῆφοι Ὑγετθ σίνεη ἴο βοῇ νοΐεσ, σοηῃϑίβεϊησ οὗ ἃ ἀἴβο οἵ πιείδὶ, [σοι 
[Π6 σεηίγα οὐ ϑνἘΙΟἢ νγὰβ ἰηβοιίεα ἃ βῃοτί ουὐ]ηάεσ, δἱ τῖρμξ δηρ]οβ ἴο [Π 6 
Ραμα οὔ 1Π6 ἀἶβο. ὍΤὴδ νοΐς ἴοσγ σοπαοιηπαίΐοη Πα ἃ ΠΟΙ]ονν ΟΥ̓] ΠΕΣ 
(τετρυπημένη), ἴῃ νοίε ἴοΥ δοσαυϊία], 50114 (πλήρης). ὍΤῆδ τόπο οου]Ἱά 

αἰβογί πηϊηαΐθ {ΠῸ6 ὑννοὸ Κιπάβ ψἱτπουῖ (Π6 αἰ οὗ {ΠῸ εγϑ; δῃᾷᾶ δῇδσ ομὲ 
οὔ [6 ψῆφοι μΒαα θεθὴ ἀτορρεά ἱπίο {πῸ " οἤεξοξινε ̓  ἀση, [Π6 οἴ θσ ομδ 
τγα5 ἀϊβροβεά οἵ ΡΥ Ῥεϊηρ ἀτορρεά ἱηΐο ἰῃς “ ἱπεῆεοιϊνε.᾿ ΤῊΪ5 βοτηθ- 
Ὑγ Πα δ] θογαΐθ τηδο ΠΟῪ βεοιγθά, πὸ ἀοαθί, ρεγίδοϊ βεογθου ἴῃ νοζίηρ ; 
Ῥαΐ {Π6τα 15 ΠΟ 5 ΈΒΙΙΟη οὗ {Π6 τἰι86 οἵ τῆοσο {Πδῃ οπα ψῆφος μετα. 

1. οὔδ. μύσαΞ. Ηε 15 ἴο τηᾶκε “α ὈΠ πα ἀα5ῃ᾿ ἕογ ἴῃς Ῥοχ Ρείοτε με 
Βδ5 [τὴς ἴο ὑγᾶνεσ αραΐῃ. 

1. οοι. ὅδ᾽ ἔσθ᾽ ὃ πρότερος. ΒάΕΙ γοίεοη Ξανεβ ἢΪβ οοηβοίθποθ ὈῪ {Π68 
Δι ρυ τ οὐἩ ἨΪ5 Ἰαπσιιαρθ. Ταοπηίοα!]υ, ὃ πρότερος ἴἰ5 {ῃ6 “Ὁοχ οὗ 
οοπαετϊηπαίϊομ, ἱπίο νυ μ]οἢ ῬΈΙ]ΟΟΙΈΟΠ 15 τοααγ ἴο ἄσορ ἢϊβ ψῆφος. Βαΐ 
{Π6 5οηὴ μαά ἴαϊκεῃ {πε ἐλίΠεσ τουηά (περιάγω) ἴῃ 5π0ῃ ἃ ταῦ {μαΐ {ΠοΥῪ 
αὐτῖνε αἱ ὃ ὕστερος ἢτϑβί, νυ ]ο ἢ 15 ἐπογθίοτα, ἴῃ ἃ ποη-ἰθοἢπηΐοαὶ 5656, 

ὃ πρότερος. ῬὨΙ]ΟΟΙΘΟη 15 παίαγα!Πν ἀδοεϊνεα, ἀπά ἀδροβὶῖβ Πϊβ νοΐ ἴῃ 
1ῃ6. “Ῥοχ οὗ δοαυτα],᾽ ογγίηρ, “ἴπατρ, 1{᾽5 1η "᾿ (αὕτη ᾿᾽νταῦθ᾽ ἔνι). ΚΝ. 
απᾷ Υ.. ρἷνε αὕτη ᾽ντευθενί. 

1. 993. φέρ᾽ ἐξεράσω, “οοπια Ἰεῖ τὴς Ῥοῖγ ποτὰ οαΐ᾽ ((Πθτα νγαὰβ Ραΐ 
οἠΘ ἴῃ '). ἐξεράσω ἰ5 (᾿ξ ΔοΓ. ΒΡ] αποΐ, αἴτει φέρε, 45 51. 1. 990, ὅζα. 
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ΔΝΌΤΕ5. ΚΙΜΝῈ5 οϑη--τοῖο. 

Ἰ. οοα4. δείξειν ἔοικεν, “τῆς ταϑῈ]ῖ Ὑν1}} βσοοη 5ῃονν. Ο. Τιγϑιβί. 375 
τοὔργον τάχ᾽ αὐτὸ δείξει, Ἀαη. 1261 δείξει δὴ τάχα. 

Ἰ. 995. ποῦ ᾽σθ᾽ ὕδωρ ; ῬΆΙ]ΟΟΙΘΟΠ ἔὰτηβ ἕαϊηξ αἱ {Π6 5Ποοὶς ἀηα ἀϑκ5 
ἴοτ νναΐοσ. Ορ. Κδη. 481. ἀλλ᾽ ὡρακιῶ" | ἀλλ᾽ οἷσε πρὸς τὴν καρδίαν μου 
σπογγιάν. ὍΘ Ραββαρο 5 ἃ ραγοαν οἡ Επτγὶρ. Απάτγομι. 1ογό [0]]. 

Ἰ. φρο. ξυνείσομαι, 11ξ. “ονν 5411 1 Ῥεαγ {Π8 σοπϑβοΐοιιβποϑϑ οἵ {Π|5 ἴῃ 
ἸλΎ 56 1Γ᾿ Βοροθ Μγ6}1 τοηάθιβ “ΗΝ 5Π4]1 1 Ῥδαγ {Π15 δἷπ ΡΟῚ ΤῊΥ 
500] 3 Βαΐ, Ροββίθ]ν, ξυνείσομαι [Ο]]ονν5 [Π 6 τηραπίηρ οἵ συγγιγνώσκειν, 
απὰ 5ῃου]α 6 τεπάθγεά, “Ηον 584}} 1 [ογρῖνε τηγ561} [οΥ 115 

1. τοοο. τί ποτε πείσομαι ; “ΥηαΙ ἐνοῦ ν 1] θεοοηθ οὗ πὶ ̓  ΤῊΣ 
οτδοὶς (50Ρ. 1. 160) μαά ἐογείοϊ ἃ ἢΐπὶ ἃ ἰθγγὶ Ὁ] ας, 16 6 5ῃου]ά δνὸ 
δοαυϊξ ἃ ἀοίδηἠαηί. 

Ἰ. τοοζ. τοὐμοῦ τρόπου. Ορ. Ὑδόβιη. 92 τὸ πρᾶγμα κομψὸν καὶ 
σφόδρ᾽ ἐκ τοῦ σοῦ τρύπουι ὅϑορῆ. ΑἹ. 481. 

ἸΙ. τοοῃ. Ὑπέρβολος. ΤῊΪ5 ἀδιηαρορτο ἴ5 ἀθβου θεά Ὀγ Ρ]αΐατοῃ 
τς. Νῖς. σαρ. 11) 45 ἄνθρωπος ἀπ᾽ οὐδεμιᾶς τολμῶν δυνάμεως ἀλλ᾽ ὑπὸ 
τοῦ τολμᾶν εἰς δύναμιν προελθών, καὶ γενόμενος δι᾿ ἣν εἶχεν ἐν τῇ πόλει 
δόξαν ἀδοξία τῆς πόλεως. Ατἰβίορμαπεθ ἰα5ῃθ5 Πΐτα [ῸΣ Ὠἰ5 ἴον ΒΙγίΝ, 

ΝΡ. 557 [0]1]., ΤΉ. 830. [0]].; Ι͂Ὸτ μῖβ ν]]απῖθβ, ΝῸΡ. τοῦδ ; ἴοσ ἢΪ5 
ὙΔΠΙΥ ἀηα τη του, Επ. 1302 [0]]. ; πᾶ, 45. ποτε ᾿τηπηθ! ατε]ν ἀΡ- 
ΡΠ σα θ]Ὲ ἴο 1π6 ῥγθβεπὶ ραββαρθ, ἔοσ ἢϊ5 {π᾿σίουβηθββ, Δ οἢ. 846; «πὰ 5 
δοῦν! ν ἴπ τῆς οουτίβ, Ῥαχ 679. ΤῊΘ 50Π0]. οη ἐγχανεῖται ({πι. ἐγχάσκω), 
ἀρρτβοίαϊεβ ἔπε ροϊπί ἐμαὶ [6 ἀδιηασορτιεβ ἄτα τερτγεβθηἰοα 85 " τη ϊκῖηρ 
ϑατηθ᾿ οὗ ἴπῸ οτεάυϊοιβ ἀϊοαβίβ, οὐκ ἐγγελάσει σοι ὃ Ὑπέρβολος ὁρῶν 
σε ταπεινόν τε καὶ οἰκτρὸν ἐκ τοῦ δικάζειν καὶ τρεῖς ὀβολοὺς λαμβάνειν καὶ 
ἀεὶ πένεσθαι. 

Ἰ. τοος. ΠΑΡΑΒΑΣῚΣ ΧΟΡΟΥ. ΑΔ οοπιρ]είες Ῥατγαραβὶβ Ἵοοπϑβὶϑίβ οἵ 
5ΈΥῈη αἰν] 51 005 -- ΟΠ] πη ΟΠ, ἀπαραδβίβ, Ρηΐσοβ. βίσορῃβ, ερίτγῃετηα, 
ΔΗ Ἰβέγορῃθ, απίθρίσγμθεμηα. Οἱ (πτεα οὗ (ῃ6 ρῥ]αγβ οἵ Ατιβίορῃαπεβ 
Ἔχβῖδὶς τς οοπιρ]είς βοῆ πιο, νἱΖ. Επη., Αν., εβρ. [ἡ σπάση. ἴμ8 σοτα- 
πηδίϊοη ἰ5 νγαητίπρ; ἰπ ΝᾺΡ., [ῃ6 Ρηΐροβ ; ἰπ Ῥαχ, [8 Τοπιπηδίϊοη, 

ἜΡ στη θ πα αηᾶ δηίθρίτσμειηα ; ἴῃ Κδη., [ῃ6 σοτητηδίίοη, ἀπαρδοβίβ, δηᾶ 
ΡὨΪΡΟΒ; ἴπ Εςο]. (1 1Π6 ραββαρε 478-503 οδῃ Ὀδ ο41164 {π6Ὸ Ῥαγαθαβίβ) 

ΟἾΪΥ {Π6 Θρίσγμοπία ἀπά δηΐθρίγγμθτηα ἀγα ἰοππα ; ἴῃ Τγϑὶβί. απᾶ ΡῬ]αΐ. 
(Π6. Ῥαγαβθαβὶβ ἰ5 υγαητηρ δ] οσοίῃεσ. ὅ6εθ ΕἸοῃίοσ, ῬΊΟ]]. Ρ. 832 [0]]. 
ΤἼΘ Ῥαγαθαβὶβ οὗ {πΠῈῸ "  αβρβ᾽ πιᾶὰν ὃς αἰνί ἀθα «5 [Ὁ]]ονν5: κομμάτιον, 
1]. τοορ-Ἰοῖ4; ἀνάπαιστοι ([οΥπιΐησ ἴΠ6 Ῥαγαθαβὶβ Ργορθγ), 1]. 1Ο15-- 

ΙΟβο ; πνῖγος (οΥ μακρόν, ἀεῇπεα Ὀγ ῬΟΙ]Χ 45 βραχὺ μελύδριον ἐπὶ τῇ 
παραβάσει, ἀπνευστὶ ἀδόμενον), 1]. ΤΟΡΙῚ-Ἰοδο; στροφή, 1]. τούο-τογο ; 
ἐπίρρημα, 1]. τογι-Ίορο ; ἀντιστροφή, 1]. ΙΟ91-ἸΙΟΙ ; ἀντεπίρρημα, 
1]. 1102-1121. 

ἰ, τοῖο. μυριάδες ἀναρίθμητοι. ΤῊΪβ5 Ἔχρταββίοη, ψ ΠΪΟἢ 15 ἰοππα 150 
ἴῃ ΡΙαϊ, Ὑμεαεῖ. 175, Γερο. 804 4, Ξοιιηαϑ5 ΠΠ|κὸ Ξουλθ τη ΠἸὰτ ἡποίαίίοη, 



»Κγ͵Α.}5. 

ΡΟ αΡρ5. οὐἱρίπα!ν τϑίοστίηρ ἴο ἰῃ6 ναβϑὲ ποβίβ οἵ Χϑύχϑβϑ, ψνΒοἢ. ἡτετα 
οοπηίεά Ὀγ μυριάδες, Η αἰ. 7. 6ο. 

1. τοι 2. μὴ πέσῃ φαύλως χαμᾶζ᾽. Κορετθ αποίε5 Ρ]αί. ας γά. οἀρ. 
17 ὥστ᾽ οὐ χαμαὶ πεσεῖται ὕτι ἂν εἴπῃς, ἀπα Ριπά. ΟἹ. 9. 17, ΠΟΤΕ 
χαμαιπετὴς λόγος τηδΔη5 “ αἄνίοα πππεραρα. 

1. τοι. καθαρόν 5ἱρῃῖῇεθ μοτο " ῥ᾽ αἷμ, “ποσγοιρῃ, “ οἰβατγ᾽ : 50 Τίμων 
καθαρός, “« Ἰῃοτοπρῃ-ρΡοίηρ Τίπποη, Αν. 1549. ΒΥ αὖτε, 1{{86 τεδάϊηρ 
Ῥὲ τίρϑί, {πῈὸ ροεβῖ β568Ὲπὶβ ἴο πηθᾶῃ “Ὁποα ἀραΐπ,᾽ ΜΊΠ τοίεγθηος ποῖ ΟὨΪΥ 
ἴο {πε ππρταοίοιιβ τοοθρίϊοη οἵ {Π6 " ΟἸἹοια5,᾽ ας αἶβοὸ ἴο (Π6 Ῥαγαθαβεβ ἴπ 
1Π6 βαυῖν ΡΙαγβ. Εοσ αὖτε Ἰκεἶδκε νοι] τοδα κλῦτε. 

1. τοιγ. πρότερος, ἴο Ῥὲ ἴακεη ψι ἀδικεῖσθαι. ΤῊδ Ροεΐ Πα5 θβὲπ 
“ἜΠ6 ἢτβε ἴο βαΐίεν συτοηρ᾽ ; {Π6 διιάϊθποα Πᾶ5 Πθνεσ ταοαϊνεα Δ ΠΥ ΜΤΌΠΡ 
αἱ Πΐβ5 Παη45-- -οἱγν σοοά. 

1. τοι8. ἑτέροισι ποιηταῖς. ὍΤΠ6 “Ξεβοτγεί δἱά ᾽ ψῃ]οἢ Πα αἰοτγάρα “ ἴο 
Οἴμεσ ροεῖβ᾽ τοίεγβ ἴο ἢΪβ βαυὺ ΡΪαγβ. ὙΠ6 “Βαπαπείοτβ ̓  (Δαιταλεῖξ) 
νγαβ Ὀὑσοιρῆΐς ουΐ ἴπ {Π6 παπηε οὐ ῬΒΙ]Οπ 465, ἀπά τῃς “ ΑΟΠασπΐδηβ᾽ ἴῃ {Π6 
Πδιηα οἵ ( αἰ] ϑίγαϊιβ. Τῆς “ Καηϊρηίθ᾽ νγὰβ {πΠῸ ἢσϑί ρ]αὺ μοι Ατίϑ- 
ἴορμδαπαβ γουρῃης οἵ ἰπ Π15 Οὐ ΠΑΠΊΘ. 

1. τοῖ9. Εὐρυκλέους μαντείαν καὶ διάνοιαν. ὙΠΕ 5γβίοτη οἵ βοοίῃ- 
βαυίηρ Ρτγδοιβεα Ὺ Ετιγγοΐοθ ννα5 ἃ βοτί οἵ νεῃί]οηῖσπι (ἐγγαστρι- 
μυθία) ; ἀπ {π6 5010]. 5αγ5 [Παΐ αἴζεγ ἢϊ5 {ἰπη6 ἃ τρια παῖς ἴογ βοοίῃ- 

ΘΆΎΘΙ5 γγὰ5 ἐγγαστρῖται καὶ Ἑὐρυκλεῖδαι. ἘΠ5. 5111] εν ΠΕ]γ νγα5 5Π ον 
ἴῃ τηακίηρ Πἷἰθ οὐγῃ νοΐοθ βθθῖὴ ἴο οοπβ ΠῸπι {πῸ 11ρ5 οὗ οἴβεῖβ, ἃ5 
{που Πα Πδά δοΐπα]]ν “ Ραββθά ἰπϑίάθ {πεῖν Ῥοάίθθ᾽ ἀπά ννα5 βρεακίηρ 
{Πεῖστ τνοσάβ. 850. Ατίβίορμαμεϑ. μα τηδάθ ἢἷἶβ οὐγπῃ ΡΟΘΙΤΥ 5516, 5 1ΐ 
ψγεγα, Πτοπὶ {Π6 τηοπῃ οὗ ῬΕΙ]οπΙ 465. οὐ ( α]]Π]βίσαῖΐαβ. ὙΠῸ σοπβίσαοι οι 

οὗ {πε ραββαρε 15 ποῖ ψὑεῖὺ οἷθασ, 45 (6 ίογος οἵ φησιν (1. 1017) 15 
ΟὈβουτοα ΒΥ ἴννο ρδτγίοὶ ρίαὶ οἴατβοβ, (1) τὰ μὲν... ποιηταῖς, αηα (2) 
μιμησάμενος... διάνοιαν. Βεΐ, ἐγεαίίηρ {Π656 ἔννο 11η65 45 ραγεπίμβίϊοδὶ, 
ΟΕ ΤΑΥ͂ 566 {Πδΐ {Π6 ἔοτοε οἵ φησιν 5 οοπεϊηπεά, 50 ἐμαὶ ἀδικεῖσθαι ἰ5 
ΡΑΓΆ116] ἴο χέασθαι, «πη πεποιηκώς ἰο ἐνδύς. “δ ἄξοϊατεβ [μαΐ ᾿ς 
Βᾶ5 θεδπ {Π6 ἢτβὲ ἰο θῈ ψτοηροά, ἐπουρη Πα μα5 ἄοπα {Πε8πὶ πηδην ἃ σοοά 
ἔπτη ; (αἱ ἤἢτβί ἱπᾶάθεα ποῖ ορϑηϊυ, Ῥαΐ ϑθοσθῖ]γ αἰάϊηρ οἴμοι ροείϑ, 
σορυίηρ ἴΠ6 βοοί ῃβαγίηρ ἀπά {η6 ἄδνίος οἵ ΕΌγγο165)---ἢς ἀθοατοβ {Παΐ 
ἢ6 Παθ ρουτβᾶ ἰογίῃ πηᾶπὺ ἃ σοπηΐοαὶ 16βί, αἰνίπρ ἱπίο οἴει πηθπ᾿ 5 
Ῥχγραβίβ.᾽ ΤοΌτεε᾽β οοη]εδοΐατε εἰς τ᾿ ἀλλοτρίας γνγου] στθδίν 5 ΠΥ 
τῆς οοπβίτιοίίοη. ΒΙαγάθβ ϑυρρεβί ἔοσ χέασθαι (ορΡ. ὅϑορῃ. Ο. (Ὁ. 
477) ϑοπῖβ Ῥατγίϊο ρ]8 βοὴ 45 διδάξας οἵ διδάσκων, Ὀὰπὲ {Π|5 15. ΡΌΓΕΙΥ 
ΔΥΡΙΓτατΥ. 

1. 1021. κινδυνεύων καθ᾽ ἑαυτόν. ΤῊΪΞ “ΡῬΕΙΞΟΠΑ] τίβὶς ̓  τείειϑ ἴο {πε 
μαζατάοιυιβ Ἔχρεγίπιοπί οἵ Ὀγϊηρίὶπρ ουξ 500 ἢ 4 ΡΪΑΥ 85 {πε " Καϊρῃίβ ᾿ ἴῃ 
Β15 Οὐ ΠΕΠΊΘ. ᾿ 

1. 1ο22. στόμαθ᾽ ἡνιοχήσας, “ϑνγαγίηρ ὙὙ]Π Ηἷ5 ὈΓΙ4]6- τοῖπθ {ΠῸ 

γο 



ΔΝΟΤΕ5. ΖΙΜΖΕΘ 1012--ΤΟ20. 

τποῦτῃ5 οὗ {πὸ Μιβο5 {Παΐ Ἰνθσα 411 ἢϊβ οὐγη, ἀπά ποΐ ἀποίμοιβ. Ο. ἴογ 
τη ϊ5 Βο]α πιϑίαρμου αἰγίδος ἡνίοχος ΝΡ. 602. 

Ἰ. το24. οὐκ ἐκτελέσαι. ὙΠΘΓΘ ἀ’Ὸ 5ΘΥΘΓΆΪ] βυβρίοϊοιιβ ροϊηῖβ 'π [15 
πα {ῃ6 ποχί Ἰΐηθ. (δὴ νὰ ΞΘΈΡΡΟΒΘ ΔῃὴῪ σοηίγαβί 15. Ἰηϊθπαθα Βείνθθη 
ἀρθείς «πᾶ ἐπαρθείς, {παὶ (6 ἰὈγπιοι 5Πμου]ᾶ οἰσηῖν “ Πρ ἀρ, ἰπ 
π΄ ΒΟΠΟΌΓΑΡΙς 5θπθθ, απαᾶ (6 Ἰαίίου “ εἸαίθα,, οὔ.“ διτοραπί ̓) Αραΐη, 
τΠ6 υ56 οἵ ἐκτελέσαι ννἱἱῖπουῦξ ἀπ ΟΡ]δοῖ 15 ἀπρσθοθάεπίβα ; απ ΕἸ]ογεηΐ 
(ἸἈγέεϊοπ᾽Β ἱπιεγρτγείαϊίοη οἵ ἐκτελέσαι ἐπαρθείς 45 εαπίναϊεπί ἴο τελέως 
ἐπαρθῆναι, ΑἸ ΠΟῸΡῊ ΘΈΠΟΓΑΠν ἀσοερίεα, 5 ἱπηροββῖθ]8. 1 ἀραΐϊπ ψῈ 
αἰτοπιρὶ ἴο τηακο φρόνημα [ῃς οΡ]εοὶ οἵ Ροΐῃ ἐκτελέσαι ἀπά ὀγκῶσαι, 
ΜῈ οδἢ ΦΗΪΥ τοπάογ, “Ηδ ἀφοϊατεβ παὶ μἢ6 414 ποῖ, ἴῃ βρίίς οἵ δῖ5 
εἰεναίίοη, Ὀτγίηρ μῖ5 τάς ἴο {86 {π]], οὐ Ἰεῖ τ θῈ ρυῆοα πρ.᾿ ΤΙῃ ΗΟ ΊΕΊ, 
ἐκτελέειν ἴθ γορι]αΥ]ν [Ο]]ονγεα ὈῪ δη οΡ]εοΐ, 6. ο.. ὁδόν Οἀ. το. 41; μέγα 
ἔργον 3. 275; ἄεθλον οἵ ἀέθλους 8. 22; 21. 135, 180, 268 ; ὁΡ. 22. 5. 
Ἔπαρθείς πιαν ἰπογοίοσγα σθαθόπαθὶν ΡῈ βαβρθοίθα οἵ πανίησ οστερί ἰηΐο 
τῆς. τεχὲ ἔτοπη {π6 ἰγαηβουι 6 5. αὐα οαιοῃίπρ οἰσμξ οἵ ἀρθείς ἰπ τε 
Ῥτγθοράϊηρ ᾿ἴπ6. 10 ΠΙΑΥ͂ ῬΡΟΒΒΙΡΙΥ ΘΟΠΟΘΑ] 5ΟΠῚ6 50 ἢ ὑγογά δ5 ἀέθλους, 

ἀπα {Πς6 σοπϑίπιοίίοη ἡγοῦ] ἴπΠθη Ὀ6 Ρ]αΐπ ΘποΙρΡῊ : “Ηδ ἅο65 ποῖ Ροαβί 
παῖ ΠῈ μαβ σοτηρ]οίοα [Π15 [5], ποῦ Ρυΐαα ἀρ Πἰβ ῥσοια βρισιῖ; ΠΟΥ 
414 ἢ δυεσ σὸ τοατηΐϊπρ ἀροῦξ ἰῃ6 ὑυσεβί προ ΒΟ ΠΟΟ]5, ἰθπηρίϊησ {Π6 
γουῦησ.᾽ ὍΤΠαΐ πειρῶν. ἀπ6 ποῖ {Π6 ἰατπτο]ορτοα] περικωμάζειν περι[ι]ών 
οἵ τς Μϑ55., 15. 16 τὶρῃξ τϑαάϊπρ την 6 ἱπίογγεα ἴτοπὶ Ῥαχ γ62 οὐχὶ 
παλαίστρας περινοστῶν | «παῖδας ἐπείρων. 

Ἰ. το2ρ. οὐδ᾽ εἴ τις ἐραστής, “ΠΟΙ ἴΓ Δὴγν Ἰονεῖ, Βαίϊπρ ἴο μαννα ἢϊ5 
ἰανουτσίίθ Ἰατηροοπαά, τηαᾶθ βαρεῖ σουτί ἴο Ὠϊπὶ᾿᾽ (56. ἴο Θρασγα {ῃ6 νομί 5 
τορυζαϊίοη, οὐ ἕο σοιηρ]ϊπιοπί Ἠΐπὶ ταῖμοσ {πα τίάϊοι]θ ἢΪπι), “Πα 
ἀφοίατεβ ἢ6 Πϑυοσ ψεΐῖ οοτηρ] 64 νἸ Δην ΟΠο᾽Β τοατιθϑί. Τ. γαῃ 1 δθῦνγθη 
Δαορίβ ἃ αἰεγθης ᾿πτογργοίαϊίοη δ πα τοπάουβ, οὐ αηιαίογ', οαἶο 71 ῥεεεγε7,ι 
ἡγπεϊίαίης, αὖ ἐῤδο δείογεοί τεξ αγασίμς 171. το θα αἰὁγ1α 67 εἤτε7, : ΔἸ] πα ϊη σ᾽ 
ἴο [ἢ αἰΐαοῖς ν ΕΠΡΟΙ 5, ἴπ μ15 Πόλεις, πρὸ Αὐΐο]γοιιβ, 50η οὗ Τγοι5. 

Ἰ. 1τοῶ9. πρῶτόν γ᾽ ἦρξε διδάσκειν. ΤῊΪ5 ΡΙΟΡΔΌΪν ταίθτβ ἴο (Πς 
Ρτοδποίίοη οὗ {ΠῸ " Κ7αίρῃῖθ᾽᾽ : ἴοσ, αἰ ἐΠουρῊ ΤΠογῈ νγαβ τη ἢ ἴο οἴδπα 
ΕΟἼφοη ἴῃ {πΠ6 “Βα υ]οηΐαηβ᾽᾽ «πα “ΑΟΒασπίαπϑ, ποι Π6Γ Ρ]αν οουἹᾶ ΡῈ 
ἀεβοσιθοὰ 45 ἃ ἀεβροσαΐε δποοπηΐογ ὙΠῸ ἰῃ6 ἀδιηαρόρτα: ἀπά {πε 
“ΚηΙρμ β᾽ οογίαϊην ννα5. ΝΟΥ ἄοαβ ἴἴ βθοπὶ {{κεὶν ἴπΠαὶ Ατ᾽βίορμδπαβ 
νου] πο διδάσκειν (ΞΟ. χορόν) ἴο ΕΧΡΓΟ55 ΠΪ5 τϑϊαιίοπ ἴο ἀτατηαβ {Παΐ 
ὑνετα Ὀσουρθξ ουξ διὰ Φιλωνίδου οἵ διὰ Καλλιστράτου. [π᾿ ἀνθρώποις 
φήσ᾽ ἐπιθέσθαι ννγε μανε {Π6 τεδάϊηρ οὗ Κ. ; ἕογ Κ.., ἴῃ δγτοσ, νυυϊῖοβ φησὶ 
πιθέσθαι, ἴτοτη ἴῃς οἴκοις οὗ πιθέσθαι ἴπ 1. ΤΙο27. [Ι{ 15 ΠΠΠΘΟΘΘΘΑΤΥ ἴο 
αἰΐοσ ἀνθρώποις, αἃ5. τπαπὺ εἀά., ἰο ἀνθρωπίσκοις, οα΄ ἴπΠ6 ἀπαϊορν οἱ Ῥαχ 
51. ὙὉε πε ῃοβὶβ 15 θείη οὐ! πασὺ πηοτία]β Δ Πα] πηΟΠβίουβ, ΒΌΟΝ ἃ5 
ΟἸδοη ἰ5 ἀθβου θοα α5. Ὀείηρσ, ἴπ [Π6 [Ο]]ονν προ Πἴπ65: Ραΐ {Π6Γα 15 Βοιηθ- 
τῆϊησ δου! ἀθπ]ν υτοὴσ ἰπ τοῖσι (ΚΝ. τοῦδ) Ὀεΐοτε μεγίστοις, ἱπ 5ρὶῖε οἵ 
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της ᾿ηϊογρτοίδίϊοη οὐ ἴῃ6 ὅ8.}0]., τὰ τέρατα, οἱ δαίμονες. ΤᾺΣ Ααἀάϊιϊοπ 
οἵ 1Π6 ἀεῇ. ἀτγίϊο] 8 5ρΡ0115 Πς ρασγα]])ε]ῖβιη ἢ ἀνθρώποις, ἀπὰ [Π6 οοπίταβί 
Ὀείνθεη ἀνθρώποις «πα μεγίστοις ἰ5 ἴα ἴοο ἱπάεβηϊίθ. Τί ἰ5. ποῖ 
ἘΠΙΙΚΟΙῪ {μαΐ ίοσ ΤΟΙΣῚ τγεὲ ϑῃου] τοαά ΘΗΡΣΙ, ἴοσγ ἴπῈ πεχί νογαβ 
βιρθαϑί 5Π0ῃ ογθαΐίμσαθ ἃ5 {πὸ Νοιηθαπ Γἴοη, οὐ (εσθεγαδ, οσ {με Ηγάτα 
π-πιηοηβίοιβ ἀεϑίγογεα ὈῪ Ηγαοϊθθ. ΤΉδβα νδιΐοιιβ τη ηβίειϑθ 816 ΠΕΙΘ᾿ 
Ὀ]Θπ δα τορείμοσ, ἀπα θητοῃμθα ψ ἢ οἴμει Ῥαβίϊα] χα] 165, ἴο τηαϊτα ἀρ 
[6 σοπηροβίία πποπβίεσ (Ἰ]εοη. 

1. 1031. ξυστάς, “ σταρρ!ηρ τ], 80. ἐξυστήσομαι ΑΘ5οἢ. 8. ο. Τ. 
6η8. τῷ καρχαρόδοντι, “1Π6 Βεαβί ψ ἢ {π6 Ἰαρσροϑα (θείῃ, ἰἴ5 {π6 ἘΠ|Ὸ 
βίνθῃ, ἰη Ῥαχ 754, ἴο (Ἰδοπ; ψΠο, ἴῃ Ἐπ. 1οΟ17, μαᾶ οδ]]εα Βἰπηβε], ἴῃ 
τῆς Ιαησπαρσα οἵ 1Π6 ογβοὶβ, κύνα καρχαρόδοντα, οΡ. αἶΞδο ΕΠ. Ιοξο ; Ῥᾶχ 
318. 

1. 1το32. ΚύννηΞ. ὙΠΟ παπα οὗ (Π15 νἱ]θ νγοτηδη, Ογηιηια, οσοιτβ ἴῃ 

Επ. 763, αἴ50 ἴπ σοηπδχίοῃ ννἹἢ ΟἼθοι, γΠοβα ἀερταάαίίομ 15. 5Ρθο δ ΠΥ 
τηδικοα Ὀγ ἢἰβ θεϊησ Ρ] δα α Ἰονγεσ ἴῃ {Π6 ϑ5οοΐα] 508]6 {πὰη Κύννα ἀηὰ 
Σαλαβακχώ. ἼΠΕΓΕ 5 4150 δὴ ἰηθπέϊοπδὶ 71η6]6, βουνίηρ ἴο βιρσρεβὶ [Π6 
κυνὸς ὄμματ᾽ ἔχων οἵ Ήοπι. 1]. 1. 225. 

1. 1ο388. κεφαλαί. ΒεΠΙΙΟΥ Ρῥτοροβεά ἴο ομαπρε (Πἰ5 ἴο γλῶτται, 
Ῥδοαῖβα οἵ {Π6 βθοπηΐηρ ἀΡρβιγαϊγ οὗ κεφαλαὶ κολάκων... περὶ τὴν 
κεφαλήν. Βιιῖΐ στοίεβημθπαββ γαῖμΠου {Ππδπ σΟΠρτυν 5 ἴο ΡῈ Ἰοοϊκοα [Ὸτ 

ἴῃ {Π6 Ρίοίασθ. Ὑ εἰ 11 15 ποί αἰξῆσοα]ε το ᾿τηασὶπε ἃ ἢγάτα- κα στοντῃ Οἢ 
1ῃ6 τηοηβίεγ᾽ 5 ΟσΟΠ, ΟΥ̓ ἃ Πεδῆ {κα ἃ ΕἸΓΥ 5 βυσγοιπηα θα ψγΊἢ νυτι την 
Βευρεηΐβ. ὙΠῈ τηδδηϊηρ οἵ οἰμωξομένων, 11{. “ ἀοοπηεά ἴο Ἰαπιεπίαςίοη, 
5. {κ᾿ {μαΐϊ οἵ ἀπολούμενος, ὙὙΏΪΟΙ 5 τερα]αιϊν υϑεα ἴπ σομ ἰπαίϊοῃ 
ΜΙ κακῶς οὐ κάκιστα, ορ. Αοἢ. 778, 924, 952; ΤΠεβαι. 879; Επςοὶ. 
1052, 1ογό, ὅζο. Οηἡ {π6 5ῃου]άειβ οἵ Τυρμοειβ (Ηεβ5. ΤΠπεορ. 825) 
{ΠΈγῸ νγαβ. ἃ 5: ΠΉ]Π]ῸΓ στόνίη- -ἐκ δέ οἱ ὥμων | ἣν ἑκατὸν κεφαλαὶ ὄφιος, 
δεινοῖο δράκοντος, ] Ὑλώσσῃσι δνοφέρῃσι λελειχμότες. Ηετα Ατδίορῃδπεβ 
τηοτα ΡΟΪΑΪγ 5βαγ5 κεφαλαὶ ἐλιχμῶντο. 
᾿1. τοϑ4. χαράδρας. ἼΠε ᾿πηαρσε οἵ ἃ “ἀεαί-ἀθα]ηρ ἰοτγεηΐ᾽ 15 ἀρρ] θα 

ἴο (Ἰδοπ ἴῃ απ. 137 Κυκλοβόρου φωνὴν ἔχων. 
1. τοϑύ. καταδωροδοκῆσαι, “10 ἰακε 4 Ὀτθε᾿; 566 σιρ. 1. 669. 

ΑἸΓΠΟῸΡἪ [815 νγογα ΘΟΠΊ65 ἰη παρὰ προσδοκίαν, ἴῃ 6΄6 σα 6 ΠΟ πποργίαϊπίν 
ἃ5 ἴο ἴΐ5 τηβδαηΐησ. Υεῖ βενεσδὶ εἡᾷ, τεπάδσ 1 “ἴο οὔεγ ἃ Ὀσῖρε᾽; 50. ἴὸ 
ΟἸεοη, ἴο ἰδεῖ ὶπὶ οἵ, νυν πίοι γουϊὰ θὲ δωροφορῆσαι, 5 ἴῃ 51}. 1. 675. 
Ιη Ἀδη. 361 Π6 μά. καταδωροδοκεῖται ΟσοιΓ5 ἴῃ {ΠῸ 58 Π16 56η56 85 ΒΕῖαὶ 
Δηα ἴῃ Επ. 60, 802, 834 δωροδοκεῖν 15 πϑεὰ οἵ ΟἸεοη [αἰτίην Ὀτὶθε5. απ 
Ραϊιϊηρ ἃ Ῥγαβϑασγα οὐ {Π6 811Π165 ἴο σεῖ ἴπεπη. Ἡδτο ἰξ 15 {πΠῈ ροεὶ ψῆο 
ποῖτμογ απαι]βα αἱ {Π6 βἰσμς οἵ {Π6 πηοπβίοσ, που ᾿εΐ ὨἰπηβοὶΓ μ6 "βαυασρα᾽ 
Ὀν Ὠΐτη, 80 ἃ5 ἴο νι πάγανν ἔτοπὶ ἴῃς οοηΐεαβί. 

Ἰ. τοξ7. μετ᾽ αὐτοῦ. ΤῊΪ5 ννα5 πε ββϑίδ] ]5ῃ6α γεδαϊηρ Βοίογε Βεβέϊθυ, 
ΠοβῈ ϑυρρεβίίοη μετ᾽ αὐτόν Πὰ5 5ἴποε. θβθὴ βϑπογα ν δοοερίεα. Τῆς 
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ΔΌΤΕ. ΦΙΛΜΕΘ 1031-1ἸΟ41. 

αἰϊοταίϊίοη ἰ5 πϑοά]ϊεϑβ: Ατϊβϑίορμβαῃμεβ ἄοθβ ποΐ βαὺ {παῖ "αἰΐευ ἀβα]ϊησ ἢ 
νὰ ΟἸδο 6 αἰἰαοκεα τῆς ἠπίαλοι, ἴογ μα μα ποΐ ἄοῃς στ ΟἸθοη 
γεῖ, Ὀ. ΔΩΥ πιθαῃθ, Ἐΐ ρῥαῖβ ἴὲ {δι|5---ἰμαΐ “Δ]οπρ ἢ ᾿ ΟἸδοη, ἢς αὐδο 

αἰϊδοκεά (86 Ῥαποϑία! ἱπῆιοποθβ ἰΠαΐ ννεσα Ἰη!δούπρ ἀπά ταϊπίηρ {ΠῸ 
βίαϊ. 

1. το38. πέρυσιν. ΤῊΪ5 τείετβ ἴο [86 ῥ]αὺ οἵ ἴῃς “ (ΟἸουά5, (ῃς ἢτρί 
δαϊείοη οὗ νυ Βῖο. νὰ ῥτοάποβά " ἴῃ {π6 ῥγεοθάϊηρ γϑατ. Βαΐ ννῃαΐ ἅτὲ 
ἠπίαλοι ὃ Τὴδ 800]. ἱπίεγργείβ ἰῃ6 υνογὰ Ὀγ ῥιγοπύρετοι, ν»ῃΊΟ ἢ ννου]α 
ἀδβογῖθο ἴῃς οοἱά Πἴ5 ὁσουτγτίηρ ἴῃ ἱπιοσμαϊ 6 ηξ ἔδνογ ; ἀηα ἃ σϑίβγθεηςα 15 
πηδᾶς ἴο Πδ τι86 οὗ {πΠ6 ννοτὰ ἴῃ {Πς6 " ΟἹοιαϑ᾿ (Ῥαϊ 1 15 ποί [ουπᾶ ἴῃ {Πε6 
Ἰαΐθγ βαἀὐϊξίοπ νοι να Ροββεβϑ), δηᾷ ἰπ {πῸ “ὙΒΕβΠ ρου αζιιβαθ᾽ 
((Βουρ ποῖ οσουττίηρ ἱπ οὐ ἰοχί οἵ ἐμῈ ρ]αγ). ὍὉῇῆε 5.0]. α]5ο ποίεβϑβ 
ται ΤΙάνμηιβ τοίδιβ ἴΠ6 νγοτᾷ τὸ (τς δαίμων Ἤπιάλης, ἀεβοτ 64 Ὀγ 
ῬὨγυπίομ5 5 ἴῃς πἰρμέμηατε Πεπά, ὁ ἐπιπίπτων καὶ ἐφέρπων τοῖς κοιμω- 

μένοις. ΤῊϊΚ 515 νν 6 }]  κατακλινόμενοι, κιτ.λ. 1. το4ο. Ασροοτγάϊηρ 

ἴο {Π6 5.80]., (Π6 πἰρῃίμηματαβ ἀπ ίδνεις τοργεβθηΐ {Π6 Ρἢ]]ΟΒΟρΡΠ6Γ5, 
Ἔϑρθ δ! γ {πΠ6 Θορἰβίβ, γῆ σγασα ἀπ] ιβιν 1ΔΘητΠ 64 τε] ϑοογαῖεβ ἀπα 
ἢἷ5 ἀἰϊβοῖρ!εβ. Τὴς Ἰαηστιαρα 511} βιρραβϑία ἱπουρηϊθ οἵ βίγσαησε δηᾶ 
πα] ρηαπί ΡΟΥΨΕΓΒ, ἃ5 ἴῃ 1. 1030 [0]]. 

1. το39. πατέρας τ᾽ ἦγχον. ΤῊΘ “τὨτοιΠπρ οἵ [αἰΠοτθ, απ ομοκίηρ 
οἵ φ»ταπάϑβιγεβ 15 ἃ στάρῇῃϊο νγχὰν οἵ ἀθβουὶ δἰπρ {πΠ6 αἰΐδοκβ τηδᾶβ οη 8}} 
τῃαὶ νγαὰβ {{π|6-Ποηοιγεά δπά τενεσεπα Ὀγ ἰῃς ἀδβίταοίνε τα! α] δια οὗ 
τῆς Θορἰβίβ ; δηᾶ, ἀουθί]θββ, ἔΠοσα 15. ἃ 5Ρ6οῖ] σοίθγεπος ἴο {Π6 Ῥεαίϊην 
οἵ οἱά ϑιτερβία εξ Ὀγ μῖβ πῃ ]14] βοὴ ΡΒ Ιρρι 465, πα ἢ15 151 Ποδίϊοη 
οὔ ῃε δοῖ : ορ. Νὰ. 1321 011. Τῇ βαπὶς ἱπουρῆξ οσουτα ἴῃ Αν. 1337 
[01]., γγβετο (8 Πατραλοίας ἀδϑίῖταϑ ἴο Ἰοΐη [ἢ 6 οἷ οἵ {π6 Βιτγάϑ, ὅτε καλὸν 
ππλ ξσαι ! τὸν τατέρα τοῖς ὄρνισιν ἄγχειν καὶ δάκνειν, 1Ὁ. 1352 ἄγχειν 

ἐπιθυμῶ τὸν πατέρα καὶ πάντ᾽ ἔχειν. 

1. το41. ἀντωμοσίας. ὙΠαβε εΥ]] Τηἤπεποαβ τὰ αἱ ἴΠ6 Ὀοίζοπι οὗ 
411 τῆς πιϊβομῖοῦ ἴῃ της ϑίαϊε : ὑῃθν ποῖ ΟμΪΚ αἰίδοκ 411 {παΐ 15. τηοξῖ 
ΒΔοΙΘα ἴῃ ἴτυν ΠΠ{6, Ῥὰξ ΠῸῪ τὰκ Π6 ᾿ἴνεβ οὗ “βϑιπρ]8 οἰ Ζθηβ ἡ 
α θυτάρφη ἴο ἔμοπὶ Ὀγ ἰοβίοσίησ (ῃς Εἰσίουβ5 βρ τ, ἀπ δποοαγαρίηρ [Π6 
{τας οὗ ἴῃς Ἰηξουτηοσ, ἀπά, ἂ5 ἴἃ νγεσθ, μαιηζηρσ τηθη᾽5 ῬΊΠΠον5. Ἰ ἢ 

ΔΡΡα ]ηρ νἱϑίοηϑ οἵ " αἴάαν[ῖ5, πιιπητηοηβο5, ἀπ ἀεροβι 1 οπ5,᾿ νν αἰ ἢ (μον 
“φοηροοί. ΙΕ 15 ἱπηροββίθ]8 ἴο ἤηὰ δὴν οἱοβε ραγϑ]]οὶ ἴο 1ῃ15 ἴῃ (ῃ6 
“ΟἸουα5,᾽ ἃβ γα Κπονν ἴΠπΠ6 ρίαγ. Βαΐ ἴξ σὰπ μασάϊν ΡῈ ἀοπθίεα {Παΐ {Π6. 
Ῥαχιϊσαϊαγ τϑίδσεποθ ἰβ ἴο ἴμ6 ργαοίίοε οἵ {πες συκοφάνται. Α ΨΜΒΟΪς 
Ῥαββαρα ἴῃ 186 Αοδαγηΐδηβ, 11. 818 [01]. ἴὰσηβ. οἡ ἰΠ6 τηθαηπθθθ ἀπά 
ττοδοθοτυ οἵ {5 οἰαβ5 οὗ [ῃ6 σοτητηιηῖ : αηα ἴθ Αν. 14τὸ [0]]. {86 
συκοφάντης ἀφΘποΓθ65 5 ἰταάςδ ἴῃ Ιαησιαρα νΒίο ἢ 1Ππβίταΐϊθβ {Π6 Ῥγοβθηΐ 
Ῥαξβασθ. Ης 15 ἃ κλητὴρ νησιωτικός (1422), ἀῃὰ πραγματοδίφης (1424): 
ἢἰ5 ψἰβὰ ἰβ κύκλῳ περισοβεῖν τὰς πόλεις καλούμενος, ἀπ 5 ἀνοννοά 

Ῥτοξεββίοη ἰβ συκοφαντεῖν τοὺς ξένους (1431). [11 566πὶ5 {Πεη τηοϑβί ΠΚεὶν 
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"Ζ7Α4.5}5. 

τῃαΐὲ 16 ρατγίϊουϊατ ΝΙρΡ πιάτο τυ ῃῖο ἢ βοατος {Π6 56 αρασ ὙΠ Β 411 (Πς 
ἴθττοῖβ οἵ ἴεραὶ ῥγοῦθβθβ ἰ5 Αὐβίορμαποθ᾽ οἱ βπεπηυ, ἴΠ6 συκοφάντης, 
ψ Βοβα ἑανουτσιία νἱ οἰ πη5 ὑγοσο {πὸ ἀπράγμονες, ταεη ΨῊῸ Βαϊεᾷ Πρ αἰίοη, 
ἈΠ ψΠῸ Καρί οἴθασ οἵ ρῃθ]ῖς 116. Ορ. κα. 2ύᾳ4 τῶν πολιτῶν ὕστις 
ἐστὶν ἀμνοκῶν, ] πλούσιος καὶ μὴ πονηρὸς καὶ τρέμων τὰ πράγματα. 
ΘΙΤΆ]]ατῖν, ΕΠΟΙΡΙ 465, Αν. 44, Ππάτονν ἔτοπι ΑἸΠθηβ. οἡ Βἴ5 βθασοῇ ἴῸΓγ 
ἃ τόπον ἀπράγμονα. 

1. το42. ὧς τὸν πολέμαρχον. ΤῊϊ5 Παβίγ νἱβῖε ἴο {πΠ6 Ῥο]θπλδτοῖ 
ΒΕΙΡ5 ἴο οοσγοθογαίβ {ΠπῸ νΐθνν {παΐ νγα ατὸ μετα ἀβα]πρ 1} [ἢ 6 συκο- 
φάνται, ἀπ Θϑρεοΐα ΠΥ Ὑγῖ ἢ {πεὶγ αἰίαοκβ προη ξένοι, ἔογ ἴΠ6 βρβοῖδὶ 
ἅπίν οὗ 1πμ6 Ῥοϊεπιατοι ({Ππ6 τἈἰτᾶ οη {πὸ Ἰδὲ οἵ τη6 Ατομοηϑ) νγὰ5 ἴο 
συλτᾷ {πε ἱπίενεβίβ οὗ {π6 μέτοικοι ἀπ ξένοι. ὙῊΕ 500]. 4150 δᾶαϑ5 {πὶ 
1π6 Ῥοϊετθδτοῖ ἴοοῖκ σορπίζαποα οὗ οαβε5 οἵ γονέων κάκωσις. 

1. το43. ἀλεξίκακον. Α 5ρεοία] θρίἐπεὶ οὔ Ἡδγδοῖοβ, τεξεστίηρ ἴο Πῖ5 
Βεποῆοοπί δοίΐοπ ἰπ ἀοϑίγογίηρ τποπβίοσϑ, ὅζο. ΔΥΙΠ χώρας καθαρτήν, 
οΡ. Επτ. Η. Ε, 20 ἐξημερῶσαι γαῖαν. Βαΐ ([Π6 Αἰπεπίαηβ. Πδᾶ ποὶ 
ἀΡρρτϑοίαϊεα Ατἰβίορμαπθβ, γῃθη Πδ σᾶτηα ἴῃ ἴῃ6 ομαγαοίογ οἱ ἃ τϑίοσμηςἷγ; 
ἴοσ {πεν μαᾶ τεὐδοίε οηἱ]ν 1αϑὲ γβασ (πέρυσιν) 5 “ ΟἸοτιά5,᾽ ΔΙ ΠΒΟΌΡῈ 1 
ςοπίαϊηθα Ηἷ5 ὁμοΐοεϑε πονο]τθβ. Ορ. ΝῸΡ. 547 ἀεὶ καινὰς ἰδέας εἰσφέρων 
σοφίζομαι. ὝΠε σοοά 5664 {πὶ με Παᾶ βονῃ ἴπαν, “ΤΠτοῦρἢ {ΒΕΓ νγαπί 
οὗ βοιπῃᾶ Ἰπάρτηεπί, μΠαά [α]]64 το τηακε ἃ ροοά Πατνεβί οἵ, ἐποιήσατ᾽ 
ἀναλδεῖς. ὙΠῈ ΠΟΪῈ ραβθαρθ ΤΟβΘΙΉ Ὁ]65 ἔπ Ῥαγαραβὶβ οἵ {π6 " ΟἸοιᾶσ,᾽ 
ὙΠΟ ΟΡαπβ ΜΠ ἃ βἰ γαῖαν ἈΡΡΘαὶ ἴο ΤΙ οπγϑιβ (ΝᾺ. 519); [86 Ροεὶ 
εϑεϊπηδίϊησ Ηΐβ ραν δ5 [Π6 οἱενεγεβὲ με Πδά ὄνεσ υυτϊτίοπ (σοφώτατ᾽ ἔχειν 
τῶν ἐμῶν κωμῳδιῶν 522), ἀπα ἄγαν ἃ 5: ΠΉ118τ ἀἸ Ξε ποίϊοπ Ὀαΐνγεαπ {Π 6 
ππαρρτεοΐαίίνα ἀπά ἐπ τνῖβε ἴῃ ἢ15 ἀπάϊεποα (]. 527). 

1. τοδρο. παρελαύνων. ΠΕ ἰ5 νγοτκίησ οὐΐ {πε τηϑίαρμοτ οὗ ἃ οβατῖοί- 
τᾶςσθ, ΜΏΪΟΝ επᾶβ ἴπ ἃ τηΐβῃαρ, {πὸ {Π6 βοθπα ἴῃ ὅορῃ. Ε]θοίτγ., Βθτα 

Οτεβίεβ, ᾿πδὲ α5 ἢ νγὰβ τηακίησ ἴο {Π6 τοηΐ, ἔθραυσεν ἄξονος μέσας 
χνόας, ] κἀὲ ἀντύγων ὥλισθε (1. 728). 50. Ατὶδίορμαπαοβ, “}π5ῖ 88. μῈ 
γγα5 οὔ βι τ ρρίηρ ̓  Ηἷ5. σοτηρθίίζοτβ (ϑπο αἋ5. Οταίζίπτβ ἀπ Απιοὶ ρβἰαϑ) 
“το ΚΕα ἢ15 οἱενασ ἀσδνῖοε. 

1. τορῦ. μετὰ τῶν μήλων, ᾿ 5ἴονν {Π6 1 ἀν ΑΥ ἴπ γΟἿΥ γασάτγοθοϑ ΔΙοηρ ΙΓ 
{86 οἰΐγοπβ.᾽ Ὑῆηε μῆλα Περσικά νγετε τιβε4 ἴο ρΡεγἤιπηα Πα Ρταβασνα οἱ μ65 
τπαὶ ὑγεγα ροκεᾶ αὐγαν, ἃ5. νγὙ6 ΘΠΊΡΙΟΥ ἰανεπάεσ, ὅζο. ἢ ΑἸΠΒ θη. 111. 83, 4. 

1. τοδρο. ὀζήσει, “ΤΠετα ν71}1 οοπηθ ἃ βοεπΐ οὗ οἴβνθγπεββ ἔγτο τὴ ὙΟΌΓ 
οἷοι μεβ. Εὸτ ἴδε ἄουθ]ε σε. νι ὄζειν ορ. Ῥαχ 529 τοῦ μὲν γὰρ ὄζει 
κρομμυοξλυρεγμίας. 

Ι. τού2. πη αν. απᾶ ὕεη. νγε ἢπᾷ, οὐσζαγιέε ηιοίγο, ἄνδρες μαχιμώτατοι. 
Τὶ ἰ5 ἴο Βεπίϊεν να οὐγα ἴπ8 οβαηρσε ἴο ἀλκιμώτατοι (οτ ἀνδρικώτατοι). 
ΤῊε ογᾶογ οὗ {πε νγογᾶβ ἴπ {πὸ 1πα 15 νι! ΟΌ5]Ὺ σίνεῃ ; {Π6 ἀτταηροπηθηΐ 
'π [δ τοχί 5εθπ5 ἴο τηαϊζα [Π 6 Ῥεβί τγίμσα, Ῥὰΐ κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο δὴ μόνον 
ἰ5 τῆοτα παΐστα!. ΤῈ γε δαορί ἀνδρικώτατοι, ἴΐ νγΣ1}}] ΒΕῈ ἀπ Οχγτποσοι ; ἴῃς 
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ΔΌΤΕ5. ΦΙΜῈ5 1το42-1οῦο. 

ΟΒοταβ ἢ ἘΠεῖσ ΡΙποΠ δα ννγαϊβίβ πα Ἰοπρ' βἰϊποϑ 5111] οἱαἰπηῖησ ἴο θῈ 
ΤΏΘ, ΘΥ̓ΕΙΥ͂ ἱπ0ἢ οὗ ἴῃθ πη. ἘῸΓ {πὸ βεπίϊπιθπί ορ. {Π6 Ῥσγουθσθὶαὶ βαγηρ 
ΡΙαϊ. τοο2, Τοῦ πάλαι ποτ᾽ ἦσαν ἄλκιμοι Μιλήσιοι. ὙὝΠΟΓΕ 15 ἀΠοοΙία ΠΥ 
ἀρουξ ἴῃς τηθαηίηρ οἵ κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο, ΡΙΟΡΑΡΙΥ ᾿ξ ΠΥ ἴακο5 ἃΡ ἐν 
μάχαις, [ΠουρΡῊ 5οπῖδ τοίου ἰΐ ἴο [Π6 Ροβϑεββίοη οἵ ἃ βἴϊησ. 

Ἰ. τού8. πρίν ποτ᾽ ἦν. Τὶάντηι5 ἀθβοτῖθεβ Π656 ὑγογ5. 45 Ρατοαϊθα 
(τοῦ ΤΙμηοογθοη οἵ ἈΠποάθβ, (Π6 Ἰἰτοτασυ ταῖν] οὐ ϑ᾽πηοπίάεβ ἀπά {ΠῸ 
ΘπαιαΥ οὗ ΤΠ δπηἰξίοοϊεβ. Ορ. “ ϑεά ργίῃβ. μαθὸ ἔπεσε, (αΐ. ἵν. 25. ὙΤῈῈ 
ΠΟ] Ράαββαρα τοααϑ ΠΚὸ ἃ χυοίαίίοη. 

11. τούγ--τούρ. νεανικήν (45 νεανιῶν ἰηξ.} ταδί 6 ῬΓΟΠΟΙΠΟΘΩ͂ 45 ἴπτοα 
5ΥΠ4 0165, ΌῪ ϑυπίζοϑῖβ 580 νεοττία ἂν. 547, θέασαι Ῥαχ οού, ορ. Επύτ. 
Ογο]. 28. Ἐογ νεανιῶν Μείΐπεκο νου] τραὰ Κλεινιῶν, τοξεστίηρ το {πε 
Ὀγοίμου οὗ ΑἸοϊθίααθθ ̓  Ὁὰΐ τΠϊ5. οοη)δοίατο, βου ρἢ ἱπραεπίουβ, νου] 
5ΡΟ1] (8 οοπίγαβε θβίνγθθη [Π6 ϑδαΐ τηθπ πα [Π6 γολέζιν. 

Ἰ. τογο. σχῆμα, “Ξ5{Ὑ]6,᾿ ΘΟΧΡΓΕΒΒ65. σΈΠΟΓΑΙΥ (Π6 σαϊΐ, ρΡοβίατος ἀπά 
ἀεροτίπιοπί οὐ {Π656 ουτσ]γ- Πα θα ἀπα ἀϊββοϊαΐο γουίῃ8. 

1. τογι. φύσιν, “[Οτπι,᾿ 15 πϑοὰ Ποσα οἵ δχίθσγηδὶ ταῖμου (ἢδῃ ἱπίθγηδὶ 
4υα 165; 50 μέζονας ἢ κατ᾽ ἀνθρώπων φύσιν Πϊ. 8. 28 ; μορφῆς δ᾽ οὐχ 
ὁμόστολος φύσις ΑΕ50ῃ. ΒΌΡΡΙ. 406. 

]. το72. διεσφηκωμένον, “ Ρ᾽πομοά-ἴη, νγαβρ-ΠΚα, αἱ [Π6 νναἰβί.᾿ “1ῃ πὸ 
ἰπβϑοῖ 15 Ποχι ὈΙ]ΠΠΥ τηοτγα ονἱἀθηΐ {Πᾶπ ἴῃ (ῃ6 τναβρ. Ποσα {Π6 Ἰουγεσ ρατί 
οὔ Π6 Ροάν 15 Ἰοἰ θα δ5 1 ὑγεσα ΒΥ ἃ ροϊπί ψ τ {ΠῸὸ πρρετ. Βαίίπι. [μ6χ]]. 
ου Ηοπι. 1]. 12. 167 σφῆκες μέσον αἰόλοι. 

1. τογ8. ἢ τίς. ὙΠετα 566 ΠῚ5 ΠΟ σϑᾶβοῃ [0Γ ομαηρίηρ {Π6 τεδαϊηρ οὗ [Πε 
Μϑ5. ἴο ἥτις, αβ ὑσγοροβεὰ ὃν Βεπίϊου πᾶ σεηοσα!]ν [Ο]ονγεὰ ὈΥ Ἰαΐοτ 
οαἀϊίοτβ. Ἢ τίς 15. παίυγα!ν 'π σοπβίγποίίοι ἢ θαυμάζει, νΗ1]16 ἥτις 
νου ἀδρεπᾶ οα διδάξω. Απά ἢ τίς 5665 Πβοαϑθαγυ, ἃ5 Ζθυο βμοϊπίβ ἀτα 
βιιρρεβίεα 5 ὑνοσίῃυ οὗ ποίϊοο ; ἢτβί, [Π6 5] ηοσ νναἰβῖ ; Ξεοοπά, {Π6 βίϊηρ. 

1. τογ4. κἂν ἄμουσος ἢ τὸ πρίν. ὙΠε5ε νγουᾶβ ἀγα ἴτοτῃ {Π6 .δζλθϑε- 
ὄρεα οἵ Ἑυτίρίάες, μουσικὸν δ᾽ ἄρα | Ἔρως διδάσκει, κἂν ἄμουσος ἢ τὸ 
πρίν. ΟΡ. αἶβο Ρ]αΐ. ϑυπροβ. 196 ε πᾶς γοῦν ποιητὴς γίγνεται, κἂν 
ἄμουσος ἢ τὸ πρίν, οὗ ἂν "Ἔρως ἅψηται. 

1. τογ5. τοὐρροπύγιον. Ξ51Π}]1Α7]Ὺ τι564 ἴη ΝΡ. 158, 162 οὔ [ἢς " 141} 
οὗ ἃ ρῥπαί. 

1. τογό. ἐγγενεῖς. ΤῊϊ5 ἴ5. (ῃς τοδάϊηρ οἵ ἰῃ8 Ρεβὶ Μϑ5., τῆ6 νὰ]ρ. 
Ῥεΐπρ εὐγενεῖς. ὙΤῊΘ τνογὰ ἀἰβιϊ συ 5ῃ 65. ὁ παϊνεβ οὐ {Π6 501], δ5. ἴπ 
50ΡᾺ. Ο. ΚΕ. 452 ξένος λόγῳ μέτοικος, εἶτα δ᾽ ἔγγενὴς [ φανήσεται Θηβαῖος. 

ΤῊ ξανουτιία Ὀοαβίὶ οὗ τῆς ΑἰΠπϑπίδηβ, (Παΐ {ΠΥ νεγα ἱπάϊσθηουβ ἴο {86 
ΠΟΙΠΙΓΥ ἀΡΡρεαῖβ ἴῃ Τῆτο. 1. 2. Ορ. Επτ. Ιοη 29 ἐλθὼν λαὸν εἰς 
αὐτόχθονα | κλεινῶν ᾿Αθηνῶν. 

1. τοῦο. τύφων καὶ πυρπολῶν. Τ)αίἰ5 414 ποί φοΐια}]Υ ὁ βπλοκα οαξ᾽ οτ 
ἘΒαχη ᾿ ΑΙ επ5, οα {Π6 ἢτϑὲ Ἔχρϑαϊτοη, πο ἐπαβα τ (μ6 Ὀαί]ε οἵ 

Ματζγαίΐίμομ, [που ρἢ 5Π0} ννὰ5 15 ἱπίοπί, ΠμῈ πὶ μ6 βεπί (Π6 ἢἤδεϊ τουπά ἴο 
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ΥΨΑ͂.}5. 

1ῃ6 Ῥείγαθυιβι Βαΐ {Ππ6 νγογάβ τὲ ἔσθ οὗ ἰῃς βεοοηᾶ ἰηναβίοῃ ; ορ. Ηάι. 
8. 50 ἐληλύθεε ἀνὴρ ᾿Αθηναῖος ἀγγέλλων ἥκειν τὸν βάρβαρον εἰς τὴν 

᾿Αττικήν, καὶ πᾶσαν αὐτὴν πυρπολέεσθαι. Ἐδοΐ τηοΙηΡεῚ οὗ {π6 ΟΠοστβ, 
[1]] οὗἩ {Π8 τετηϊηϊβοθποοβ οὗ [Π6 Ῥεσϑίδῃ ΝΥδιβ, 566 πὶ5 ἴο βαῦ, ἴῃ βρίίε οὗ 
ΘὨΓΤΟΠΟΙΟΡΎ, φηογ7),1 ῥαγς παρα ἡ. 

1. τόϑο. τἀνθρήνια. ΤΠεβ6 τὸ ρτορβϑυὶν (Π6 “ σοι θ5᾽ οἵ {πε6 ἀνθρήνη, 
ΒΟΙῚ6 5ρβοΐθβ οἵ ν85Ρ, μογηδί, οὕ ψν1]4-θεα, ΝᾺ. 947. Ιῃ 50}. 1. 229 ἴδς 
Ὑγαβρβ᾽ πεϑί 15 οα]ε σφηκιά. Ἐορεῖϑ βιισρεβίβ (μαὲ ἀνθρήνια 15. ΟΠο56π 
Ῥδοδιβο οὗ 115 5 τη] τὶ ἴῃ βΒοππά ἴο ᾿Αθῆναι. 

1. τοϑι. ἐκδραμόντες. ΤΠ ννοτά τσβο8]]5 (Παἱ ἔβτηοιιβ οἤατρε δἰ ταοϊηνσ 
ΒΡΕΘΩ͂, ψΒΙΟἢ 50 αβίουπαρα {Π6 Ῥειβϑίδηβ αἱ Μασγαΐμοῃ ; δρύμῳ ἵεντο ἐς 
τοὺς βαρβάρους Ηάϊ. 6. 112. 

1. τοϑ82. θυμὸν ὀξίνην πεπωκότες, “Πανίηρ ᾿τ] ὈΙθεα ἃ 5ρίτῖϊ οὗ Ὀϊογ 
νταίη ᾿; 11 ἃ 8001, νἱπαρατ- Κα, βρῖτι. Ορ. καταπιὼν Ἑὐριπίδην 

Ἄς. 484. ΕἸοτεπὶ (Πτέξζίεῃ ᾿πϑιϑίβ ἐπαὶ {Πετα 15 ποτα ἃ Ηἷαὺ οἵ ψοτὰϑβ 
Βεΐνγεεη θύμος [Ὁ] “ἴῆγτηα, πα θυμός [Ὁ] “5ρῖτί᾽: “ποη ἀπθίίο φαΐη 
τεβρεχοϑγῖξ δα ργαΐττη ἀρ θι5 ΡαΡα] τὴ {ας ἔἤγτηο 1 Ρεπίθσ νἱοι ἀπέ ; εἴ 
Ἰπά τε ̓π νόος θυμοῦ 486 εἰ ἴτατη εἰ Πογθᾶπὶ 1Π|ᾶτὴ βἰρηϊβοαί. ΤῊΪ5 15 ποῖ 
Πκεῖν. ᾿ 

Ἰ. το83. παρ᾽ ἄνδρ᾽, 1. 6. ἄνδρα, 45 [Π6 τεγπηϊπαίίοη οὗ {πες ἀδίΐνε 15 ποῖ 
ΕἸ464 ἴπ Αἰ ατεεῖκ. Ορ. Ηοπι. 1]. 11. 592 οἱ δὲ παρ᾽ αὐτὸν | πλησίον 
ἔστησαν, ἕπτ. ΗΕ]. 1072 ἀνὴρ παρ᾽ ἄνδρα στήσεται. Οπ τὴν χελύνην 
ἐσθίων {[Πς 3.0]. 5αγ5 οἱ ὀργιζόμενοι ἐνδάκνουσι τὰ χείλη. ΤΠΘ Ἡοπηοτὶς 
ΡΆταβε (Οα. 1. 281) ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες ἰ5 Θ᾽ Π.114Γ. 

Ἰ. τοϑ4. ἰδεῖν τὸν οὐρανόν.. ΤῊ Ϊ5 ΠγρΡεΓΡοΪ 6 να ῬΡτΟΡ ΡΥ ἴῃ σΟΠΊΤΊΟη 
π56 ; θα [Π6 5ρΡθοῖδ] τγείβδσθποα Πθσα 15 ἴο {πΠ6 νγοτάβ οἵ ἴῃς Τυδοῃϊηίδη, 

Ἶαϑὲ Ῥείοτε {π6Ὸὸ Ῥαί[16 οὔ Ὑετιηόορυῖίαδε, ἐπεὰν οἱ βάρβαροι ἀπιέωσι τὰ 
τοξεύματα τὸν ἥλιον ὑπὸ τοῦ πλήθεος τῶν ὀιστῶν ἀποκρύπτουσιν, ΥϊΪΟἢ 
φα]]εα ἔοσίῃ {π6 ἔαμηοιιβ ἀπβνΕΥ οὗ Τίθπθοεβ ἰπΠ6 ϑρατίδη, ὡς ὑπὸ σκιῇ 
ἔσοιτο πρὸς αὐτοὺς ἡ μάχη καὶ οὐις ἐν ἡλίῳ Ηἀι. γ. 226. 

Ἰ. τοῦ. ἀπωσάμεσθα, (ΑἹ. ἀπεωσάμεσθα) ἴτοπι ἀπωθεῖν. ΤῈ τεαάίηρσ 
ἴῃ ΚΒ. 15 ἐπαυσάμεσθα, νΥἈΪΟἢ ἰ5. τη ροσβϑίθ]α ἢ ξὺν θεοῖς. ΤῊΘ 5114 Ὁ]ς 
Δαρτηθηΐ 15. Π5ῸΔΠΥ ἔοαπα ὙὙἸ [Πϊ5 νεγρ, θαΐ ποῖ ᾿πναιία]ν, 5. ὥθει 
Ἱπηρεγί.) Ἐπτ. 1. Το 1305; ἐξαπώσατε ἈΠε5. 811. 

1. τοϑό6. γλαῦξ. Τῆς ἀρρβάτγαποε οἵ α Ὀἰγά βαογεὰ ἴο Αἴμεπα 'γα5, οἵ 
σοῦγ56, ἱπίογργαίεα ἃ5 8ΔΠ οἱπεη οὗ νἱοίοσυ. Ρ]αΐατο βαγβ {παΐ δὴ οὐ] 
ΔρΡρΡβαγεά υβῖ θεΐογε {πε Ῥαΐε]ε οὗ ϑα]ατηῖς (Ὑ Βαπιϊβέ. ο. 12). 

1, τοϑγ. θυννάζοντες, “Ξροατίηρ᾽ ΟΥΈ “Βατροοηίηρσ᾽; [Π6 πιείαρμου 
Βεϊηρ ἄγανγῃ ἴγοπι [Π6 ἔπηηῪ ἤβμειυ. ὙΠ Ἐχριδββϑίοη 15 (Π6 βοβο οὗ δὴ 
Ἀδβομυ]εαη Ρἤταβα (Ρεῖ5. 424), τοὶ δ᾽ ὥστε θύννους ἤ τιν᾽ ἰχθύων βόλον ] 
ἀγαῖσι κωπῶν θραύσμασίν τ᾽ ἐρειπίων ] ἔπαιον. ΤῊΘ {ππηΐθ5 5θεῖὴ ἴο ἤανα 
Βεβθὴ ἀξοογβᾶ ἱπΐο Ἰοῃσ ἔπη 6]-5Πῃαρβά πεΐίβ, απ θη {πεῪ γοδομεᾶ {Π6 
ΠΑΙΤΟΥ ἐπα {ΠΥ νγετῈ βϑρεαιθᾷ. ΒΥ θυλάκους ἅτε πιεδηΐ (ῃ6 Ἰοοϑε 
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Δ ΟΣΖΕΙΣ ΟΣ Σ . τοδο- Οὗ. 

Ῥτθθοῆθα νοῦ ΌΥ (Π6 Ῥεγϑίδῃβ : ορ. Ηάι. 7. 61 εἶχον περὶ τὰ σκέλεα 
ἀναξυρίδας. Ἰὰ ἰ5 Ῥτοραθὶς {πα θυλάκους 15. υϑεα 'ἰπ ἃ σοπίοπιρίποιι5 
56Π56, ἃ5 6 580 ΟΟΙ]Ο 14 }}ν ὁ Ῥαρθ᾿ ἴον " ἰγουιβοῖβ.᾿ 80 {86 σοδῖβα ΟΒοσιβ 
ἴῃ Ευτ. Ογοὶ. 182, 5Βρεακίηρ οὗ Η 6] επ᾽5 δατηϊσγαίίοη ἔοσ Οτὶθηΐα]β, ἀθβοῦῖ 65 
ἸΘΓ 45 τὴν προδότιν ἣ τοὺς θυλάκους τοὺς ποικίλους ] περὶ τοῖν σκελοῖν 
ἰδοῦσα... ἐξεπτοήθη. 

Ἰ. τοϑ8, κεντούμενοι. ΤΗΣ ΟΠΒοτγαβ, ἰοτρειίηρ ἴπ6 Ἰαηρτιαρσα οὗ [ῃς 
Ρτουϊοιβ ᾿ἴπ6, τα ἀραὶη νγαβΡ5 ῬτΌρΡϑσ. 

Ἰ. τορι. ὥστε πάντα μ᾽ ἂν δεδοικέναι, “50 {μαΐ ΕΥΕΓΥ οπς ψγου]ά ἔβαγ 
τηθ.᾿ ΤΠῖβ ἰς ΤοΡτοε 5 οοπ)θοΐαγο, απᾶ ἴῃ6 νοτᾶβς δὐ]ὰ «ἃ ϑυῇηοϊθηϊς 
ἀφϑοτιρεϊοη οὗ δεινός. Βαΐ [6 Μ55. ρσίνε πάντα μὴ δεδοικέναι, »ΥἈΪΟἢ 15 

ἱπίεγρσείβα ἰοὸ πηθαῃ, “50 ἃ5 ποῖ ἴο δα δηυροάγ. ΤΤἢϊ5 15 ἀουρέι] ἃς 
Οτεεκ ; δηᾶ ψουἹᾶ σταῖμοσῦ θῈ ἀπ Ἔχρ]απαίϊοῃ οἵ κρατερός ἰΒδη οἵ δεινός. 
ΒΙαγάδε5 νου] υυτῖΐε πάντα μ᾽ ἐκδεδοικέναι. 

1. τορ8. ἐκεῖσε. ΤΠΪβ 15 βαμπίναϊεηί ἴο “ σατγυῖηρ {Π6 τγὰῦ ἱπίο {Π6 
ΘΠΘΠΊΥ 5 ΘΟΙΠΙΓΥ,᾽ Ξυρρεβίοα Ὀγ τοὺς ἐναντίους. ΤῊΣ ΔἸ] πβίοη Βο]οηρϑ ἴο 
ἃ ἰαΐογ ρετοα οὗ ἴῃς σομῆϊοις ἢ Ῥοσβία, ἀπ ἱποΙτιάεβ {Πς νἱοΐοτί θα οὗ 
Ῥαυβαπίαβ, Αὐ᾽βί 465 πα (Ἰπηοη, ἀπά {Π6 στεαΐ βιοοαββ αἵ [ἢ Επτγυτηθάοηῃ ; 
1Π6 5οθπηθ Ῥεϊηρ ἴππ|5 σμδηρεά ἴο Αβία Μίμοσ. 

1. τορ4. οὐ γὰρ ἦν.... φροντίς, “ ἴοΥ 1 νγα5 ποΐ οὔσ {πουρῃξ ἴῃ ἴΠοβα 
ἄαγβ μον νγε τηϊσῃξ τηᾶκα ἃ ἤπε 5ρθβεοῦ οὐ ὕσγίηρ δἂῃ δοοιδβαίίοη ἀραϊηβὶ 
ΒΟΠῚΘ Οη6, θαΐ ταῖμοτ γηο0 5Που]α Ρσονα Ὠἰτηβεὶῇ Π6 Ῥεϑὲ τονοσ. ΤῸ 
ΘΟΠΒΕΓΙΟΈΪΟΙ 15 ἸΓΓΟΘΊ]ΑΓ, ἃ5 ἴΠ6Γα 15 ΠῸ τηοοά ἴῃ {με ἢτϑξ οδιιβα ρατα]]εὶ 
ἴο ἔσοιτο, θυ ἐμέλλομεν ΓΟἸ]ον εα Ὀγ ἃ {ιΐ. ἱπῇη. 15. 5 ΠΠο  απα]ν πϑᾶτ ἴῃ 
ἴοτοα ἴο βεῖνε 45 ἃ Ῥᾶγᾷ}]1ε]. ΕῸΓ ἃ β'γηῖ]αγ ᾿πχίαροβίςοη οἵ ἱπαᾶϊς. ἀπά 
ορίαϊ. 566 510. 1. 282 λέγων ὡς καὶ φιλαθήναιος ἣν καὶ [ τὰν Σάμῳ 
πρῶτος κατείποι. 

1, τορϑ. πολλὰς πόλεις. ΟρΟΓΙΒ τείειϑ ἴο Βυζαηίίατη 5π0Ρ. 1. 226; {πε 
οἰ[65 οὗ Ουρχγιβ, Τὰς. 1. 94; δῃά Εἴοη, Ηάΐ. ". τοῦ ; Τβαυς. 1. 98. 

Ἰ. τορο. αἰτιώτατοι φέρεσθαι, “ννε Δτ6 τηοϑβί σεβροβ1 0 ]6 ἔοσ ἴῃ 6 {τ θιιε 
Βεΐηρ' Ὀγοιρῃςΐ ἴῃ Πετα.᾿ ὙΠῚ5 566 ΠῚ5 ἃ βίτδαησε ρῆταβα; Ραξ 1ἰ τησδὲ θῈ 
ταραταρα δ5 1Π6 ὄἌχαοῖ ραββῖνε οἵ φόρον φέρειν, ἃ5 'ἰπ Αν. 191 ἢν μὴ φόρον 
φέρωσιν ἡμῖν οἱ θεοί. ΜΙΙοΠΕΙ1 φαοίε5. Ἰροτη. ὅγο. 17 τοῦ μὴ λαβεῖν 
᾿Αμφίπολιν οὗτος αἰτίωτατός ἐστι. 

Ἰ. ττοο. οἱ νεώτεροι. ΤῊΘ ρΡεουϊαίίοπβ οὐ οὔδοϊα!ς ἄτα ἄθαὶὲ ὑἸ ἢ Ξαρ. 

1. 554. 
1. τ1ο2. πολλαχοῦ, 1. 6. ἸοοκΚίηρ αἴ τι5 1η τηδηῦ αἸξἊοτεπί Πἰσηί5. 
1. τατος. ἠρεθισμένον, ΠΕ η “ ἀτοιϑεαᾶ, οΥ “ΡῬγονοκεᾶ᾽: ορ. φέψαλος ... 

ἐρεθιζόμενος οὐρίᾳ ῥιπίδι Α΄οΠ. 669. 
1. ττοϑ. οἱ μὲν ἡμῶν οὗπερ ἅρχων. Α τεΐετεπος ἴο 510. 1. 303 (ἢν μὴ 

τὸ δικαστήριον ἅρχων καθίσῃ νῦν) Ξυρσρεθίβ {Ππαΐ {Π6 56 σγογᾶϑς. ᾿ποϊ 6 41] 
τῆς οτάϊπαγν δικαστήρια Ῥτοβίαεα ΟΥ̓́ΕΓ ὈΥ͂ ΔΠΥ οπα οὗ {π6 ἃτοποηβ, δης 
ἅτ ποῖ ἴο θ6 ἴαϊκεῃ 85 στείευτίηρ ἴο ΔΠΥ 5ρθοῖα] οσουτί. ΤΠ σεποῖαὶ εἴΐεοι 
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. 4.55. 

οὗ [ῃ8 ῥαββαρα 15 ἴο ῥϊοϊμσο ἜΥΘῚΎ ΘΟΓΠΟῚ οἵ Αἰμοπβ βυναττηΐηρ ΜῊ 
αἀἰοραβίβ. “ΤῊς Βοατά οἵ ΕἸδβνεπ᾿᾽ (οἱ ἕνδεκα) νγαβ τηδβ ὉΡ ὈΥ οπε 
τερτγαβοηΐαίίν σπόβθη ΒΥ ἰοΐ ἔτοπι βοὴ οὗ {πΠ6 ἴεπ ἐσ θεβ, ἢ ἃ βεογθίατυ 
(γραμματεύς). ὙΠεῖτ ϑρθοῖαὶ ργονίποβ νγαὰβ {Π6 Ἴχϑουίίοη οὗ 811 Ἰεραὶ 

βεῃΐεποεβ, σαρίΐαὶ ΡαΠΙβητηθηΐ, οοπῇβοαίίοηβ, πᾶ {μῈ {|κ6. ὙΠΟΥ μδά 
ΞΙΡΕενἰβίοη οὐ {Π6 ραθ]ῖς ῥχίβοη (δεσμωτήριον), πεατ ἴο ΜΏΪΟΝ {ποτα 
ΒΘΕΠΊ5 ἴο ἤανε Ῥεεὴ ἃ (ουτί, ὩἹ]Δθα ἰο, ἰη Ρ]αί. Ῥῃαβᾶ. 59 ἃ, α5 {86 
Οὐουτί ἴῃ ὙΠΟ ϑοοταΐεβ νγαθ {ἰτἰθα δηα οοπάεσπηπαά : πλησίον ἢν τοῦ 

δεσμωτηρίου, νγὨΪΉ ἢ), δοςοτάϊηρ ἰο ΡΙδΐ. Τερσ. 908 α, νναὰβ περὶ ἀγοράν. 
Βαΐ, ἀοοοτάϊηρ ἴο Ἡατροοτγαίίομ, {86 ΕἼθνθη Π6]α {πεῖν ϑἰτηρθ ἴῃ (868 
Παράβυστον, ἃι 51181] οουτί “54μ:εθζθα πρ᾿ 'π βοῖηθ ουΐ-οἔ-[Πδ-νγαν ρατί 

οὗ Αἰβεπβ, ἐν ἀφανεῖ τῆς πόλεως Ῥαυβαῃ. 1. 28. 8, ΤΗΐβ μα5 ἱπάπορα 
ΒεΙρκΚ ἴο ῥσοροβε [ῃξ ἰγαπβροβι(ίοη οὗ 1]. ττοϑ, 9, 580 {μαΐ {μ6 ποτσά 
ξυμβεβυσμένοι Ξῃου]α οοπια ἱπητηβ]αἴοὶν αἴξεσ παρὰ τοὺς ἕνδεκα. 

1. ττορ. ἐν ὠδείῳ. ΤῊΣ Οἄδειπι, ΡαΪΠ]Ὲ ΒΥ Ῥεσῖο]θβ, ’αῪ αἱ [86 ἴοοΐ οἵ 
1868. 5. Ἐ. σοΥπεῖ οὗ ἔπ6 Αοσοροὶβ. Οτὶρίπα!ν ἱπίεπᾶβα ἴοσ ἃ οοποοτί- 
411, 1ξ νγὰβ ὁσοδβίομα!]ν τπιϑε α5 ἃ (ουτί, Πθγθ, ἀπηοηρ ΟἴΠΕΓ ῬὈυιβίη655, 

ΒΡΘΟΙΔΑΙ βυϊ5. [ῸΓ ἃ νν 165 ΔΙ ΠΠΠΟΠΥ ΟΥΙ πηαϊπίθπαηοα (σίτου δίκαι) νγῈγῈ 
ἀδοϊᾶεά. ὅεε 1) επι. ἴῃ Νεδεσ. 1362 λαχόντος δὲ τοῦ Στεφάνου αὐτῷ δίκην 
σίτου εἰς ὠδεῖον. Τὴ πρὸς τοῖς τειχίοις ἴΐ ἰ5 ἀομπ Γι] 1 γα πᾶνε ΔΠΥ 
ἀεῇπῖῖα ἰορορταρῃϊοδὶ τεΐεσεποθ. ἘΪΟμΠίογ ἰαῖκοβ ἰἃ α5. δααϊναϊθπέ ἴοὸ 
πανταχοῦ δικάζουσιν, 1. 6. “ὉΠΡῚ ταπτὶ Δ]1Οπἴπι5 5ρθοῖαβ ἐχϑίαί 10] οοηϑίἀθπὶ 
ἱπαϊοαίατι δπξ σπρίπηΐ σοπβίάθγα. 

1. ττιο. ξυμβεβυσμένοι πυκνόν, “ Βυιαα]εα οἷοβε ἰορείποτ. ΟἸΠοῖς 
Ῥυποίπαίϊα δῇ ξυμβεβυσμένοι, Δηα 50 Ἰοἷπ πυκνόν ὙΠ νεύοντεϑ. 
Ἡ]46π᾽5 οοπ]εοίαγε Πυκνός, ἴο θὲ Ἰοϊπεα ψ ἢ τοῖς τειχίοις, 15 ἀοοορίοα 

Ὀγ Μείπεϊε, δηᾷ 15 νεῦυῪ ἱηρεηΐοιιβ. [{ 15 οδ)βοίβα {παῖ Πνύξ σεπογα]]ν 
ἴα Κα5 {με ἀεπηϊξε δτέϊοϊθ, μαΐ ορ. ἐν Πυκνί Εςο]. 243. 

1. 1Π11|. σκώληκες, “στιρβ᾽; 16 αγϑαε οἵ ἴ8ε νγαβρβ, ἰμαΐ ᾿ιᾶνε 
ΒΑταΪγ τοοτὰ ἴο πηονα ἴῃ {πε ς6115 (κύτταροι) οἵ {πε σφηκιά. 

1. 1118. κἀκπορίζομεν βίον, “ «πᾶ νγε σαΐη οὔκ ΠἸγε]Π]Ποοα {ποσείγομι. 
ΤῊ π86 οἵἉ {Πεἰτ βἔϊηρβ 15 {Πεὶγ σϑραϊα τηθαηβ οὗ βῃρροτῖ, ποῖ ἃ ΠΊΘΓΘ 
1416 Ἔχ: :10η οἵ δηρεσ. 

1. 1114. κηφῆνες, “ἀτοπαθ,᾽ [Π6 βΕϊπρΊθβθ τηα]6ε5. οἵ Ῥεθβ, δηᾶ ῥτε- 
ΒΌΙΊΔΌΪΥ, οΟὗἩἨ νγαβρβ. ΤΉΘΥ ἃγα τοριεβεηίθα ἃ5 βεαίϊβεα (ἐγκαθήμενοι) «αἱ 
{Πα ῖτ δαβε᾽ ἀπηοηρ [Πς “νγουκοτθ᾽-- -ἔοσ (ἢ6 σοηΠιβίοη 5 5111] τηαἰπίαϊπϑᾶ 
Ῥεύγγεεη θθῈ5 {πΠαΐ τηᾶκα ΠοηοΥ ἃπά νγαβρ5 {πΠαΐ τηαϊζα ποπθ. Ορ. Νεῖρ. 
ξεοτρ. 4. 244. “Ἰτητηπηΐβηπα σδαΐε715 αἸΐοπα δα ραθι]α πιουβ, Ηεβιοά, Ορ. 
εἴ 10]. 201, [01]. τῷ δὲ θεοὶ νεμεσῶσι καὶ ἀνέρες, ὅς κεν ἀεργὸς  ζώῃ, 
κηφήνεσσι κοθούροις εἴκελος ὀργήν, 1 οἵ τε μελισσάων κάματον τρύχουσιν 
ἀεργοὶ 1 ἔσθοντες. Τὶ 15 ἀΙΒΊοαΪ: το Δ επε ἐν ([ῃ6 κηφῆνες ΜΠ ἀπ Ρᾶτγ- 

Εἰοα]αῦ Ρατί οὐ {μ6 σοτημηπηϊίν, ἃ5. {Π6Υ ἀγα ἱπίεπαεα ἰο ἱποῖπαᾶς 81] {Π 6 
Ἰά]6τβ, Ὑπὸ ᾿νε προ ἐμ 5ϊἴδίθ, νοι σοπίγ θατπρ' ἴο 15 ΤΕΞΟΌΓΤΟΘΒ, 
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ΒΝ τ[μ6 5080], 15. τρις ἴῃ τοίοστίηρ ἴο τοὺς ἐπὶ τοῦ βήματος ῥήτορας, 
ΠΑ Βειρίοσ ἴο τοὺς ἀστρατεύτους, “ἴῇοΞδα ΠΟ Πᾶνα ΠΕΥΟΓ 566 5Έσυῖοο. 
Ορ. Κδῃ. 204 ἄπειρος, ἀθαλάττωτος, ἀσαλαμίνιος. 

1. 1116. τὸν γόνον. ΤῊΪΚ5 15 ἃ βίταηρε δχρτγθββίοη-- Π6 ῥτσοάϊποϊ οἵ 
ΟἿΓ τονθπιθ: Βαϊ 6 ΤΠΔΥ ΘΟΠρατα ἰξ ψ ἢ γόνος γᾶς πλουτόχθων 

(ΑὌβοῖ. πη. 946), οἵ (6 51]νοτ- πιίηθβ. αἵ Γιαυσοίοη. 1 να δοςερί 
ΤΠ οΡΓδοβ γε συ Ρτόραθ]ο βυρσροβιίίοη οἱ ΠΟΝῸΝ ἴογ ΓΌΝΟΝ, νε 5μου]ά 
ΤΕ Ο8}} 1ῃΠ6 κάματον μελισσάων οἵ Ἡεβὶοα (5.Ρ.), Ραΐ Πιυίμασ αἱ θγαϊίοπβ 
ἴῃ τῃ6 ἴοχὲ νοῦ] θ6 πϑοθββασγ. ὍὙη6 5080]. οὗ Κὰ. 5ρεακϑ5 οἵ τὸν γόνον 
τῶν μελισσῶν, »νῈΪο ἢ 5ῃονν5 ἢς Πδᾷ [ἢ τεαάϊηρ γόνον, Ρεΐ 15 ἱπίεσρτε- 

ταϊϊοη 15 ᾿τη ροββί ]6. : 
1. τατῷ. φλύκταιναν λαβών. Τϊοηγ 55 “σοί 1,15 Ὀ]ΠΙδίοτϑ᾿ ἔτοτὴ του ηρ, 

Ἀδη. 236. 
1. 1121. ΤῊΘ τοπηδϊηΐπρ' σε π65. 116 ουϊϑίθ {Π6 τηδΐπ ραγροβα οὗ {πΠ6 

Ρίαγ. Βαῖΐ {Πδγὸ ἀτὸ ἔννο βΡοϊηΐϊβ ποι θα Ὁ] 8 νυ ῖοἢ τα κα ᾿ξ οἰθαγῦ {πᾶΐ της 
Ρορΐ 15 5111] τ πΚίηρ ἀρουῦς ἢ. ῥ]αν οὗ {π6 " ΟἹοιά5,᾽ {Π6 14]Ππγὸ οὗ ἡ ΒΟ ἢ 
Ὑγὰ5. ἃ ταῃκ]ὶηρ θοῖθ. ΤᾺς ἢγβί ροϊπί ἰἴβ ὁπ οἵ ΠΠΚοπθϑ5 ; {πΠῸ βθοοπά, οἵ 
οοῃίτγαβί. ΕἸσβί γα πανα {Πς {γαμϑέοσιημδίοη οἵ οἱὰ ῬΒΙ]ΟοΙθοη ἔτοτα ἃ 
ΠΔΤΤΟΥ -ΤηΪΠ 466, ΠΙρραταὶν ἀϊοαβί ἴὸ ἃ σΟδΓ56, 56ηβι4] τάκ, ἤοβο μοδά 
Ἦδ5 Ῥθθη σοιῃρ]είεϊν ὰστηθα ΡΥ {πε Ἰαχυτγίοιιβ ΠΠ|6 ἴο νῃῖο μΘ Πα. θεδῃ 
ἰπτοάποοα ὈΥ δ 580η. ΤΠ ἰἴβ ἃ βοιΐ οἱ οουπηΐϊεγρατί ἴο {π8 σἤδηρα 
ΙΟΌσΗ  ΠΡῸΠπ ῬΠεϊ ΔΙ ρρΙά65. Ὀγ ἴΠ6 ποὺν δὐποαΐϊοπ ρτονϊ θα ἔοσγ πίστη ὈῪ 
5 (δῖ μῃεσ. Νεχί ννγὲ 856ὲ6 {παΐ Ατιβίορ παμεβ μα5 οοπαάεβοθπαεα ἴο {0 Κ]6 
18 ΘΊΌΒΘΟΙ ἰαϑίοϑ οἵ {ῃ6 βϑρεοίαϊζουϑβ ; 50 {παΐ ἴῃ 6 ρμοεβῖ, γνῆο τηδᾶβ 1ἴ ἢῚ5 
ἘΞΡΘοΐαὶ θοαβί ἴπ (ῃ6 Ῥαγαραβὶβ οἵ της " ΟἹοιάβ᾽ {παὶ πα Καρί οἴθαι [τῸ ΠῚ 
411 ᾿πηπηοάοϑίν, ἀπ δχῃ! 16 πὸ Οὔϑοεπο ἄδποθθ ΟΥΓ Οἴμεσ να] σαγ 165, 
ΒΌΘΗ ἃ5 σοτηπιοη ΡἰδΥ- τσ ἢ15 Ργθβθηϊεα (ΝᾺ. 527. [01]1.}, μα5. Ἰθατπεά ἴο 
ἴακΚε ἃ Ἰοννεσ ἰθνεὶ, απὰ Ὀγίηρ Ἀϊτηβ] ἄοννῃ ἴο ἢϊ5 απάϊθηοθ. ὙΠοΓα 15 
αἶβὸ ἃ Ῥαγδ θ᾽ συ θεΐνγεεπ ἰῃ6 οοηνογβίοπ οἵ: ΡΒ] ΟΟΙθοὴ ἀηα [Β6 τε- 
Ἰανεηεθοεπος οὗ Ἰ)οτη08, αἱ {Π6 ἐπα οὗ {Π6 " Καηϊρῃίβ.᾽ 

1. 1122. ἀποδυθήσομαι. [πῃ 51. 1. 116 Χαπίῃϊαϑ5 βαγϑ ἰῃΠαὶ ΒάΘΙγοΙΘοη 
Πα5 θθθη ἀοίπρ Πἰβ θεβί ἴο ἱπάπιοα 815 ἔλῖΠοσ μὴ φορεῖν τριβώνιον---ἰῃ 6 
ΤΟρΊ ΑΓ ἄγοθ5 οὗ ἴῃς ἀϊοσαβίβ, 580. 1. 33--θαΐ 411] ἴοὸ πο ραγροβθβ. ρθγα 
1Π6 90Π σΟΠΊΘ5 ΟΠ ἴῃε βαρ σδιυγυΐηρ ἃ ὙγΑ 1] χλαῖνα, νΥΒΊΟῊ ἢ {π|65 ἴο 
ΤΆΚΘ ΠῚ (ΠΕῚ Ἰγθατ, πα ΟὨΪῪ ϑιοοςοα5 Ἱἢ στεαΐ αἸΒΠ οα]γ. τοῦτον, 
50. τὸν τρίβωνα. 

Ἰ. 1124. ὃ βορέας ὃ μέγας. Αοοοταϊηρ ἴο [Π6 Θ0Π0]. {ποτα 15. ἃ 
ΒΡΕοΐδ] τοίδσσεπος μθτα ἰὸ {ῃ8 ἤδθτος πουίμειν σαὶ ΕΪΟΠ τυσθοϊκοα τῃς 
Ῥεγβίδη ἢςεϊ οὔ᾽ Ατι(οτηϊβίυμη (Ηαι. 7. 188); θαὰΐ 1ἰ 15 σευ ἀουθίπι] 1 να 
ἅτ ἴο ΠἸπνϊξ {Π6 ΔἸ] βῖοη. Ηδ πιθαηβ {μαι ἢ15. οἱοαῖκ Κερὲ οὔ [μ8 δυτίοιιβ 
Ὀ]αβίβ ΠΊΔΗΥ ἃ {{π|6, “45 ἢς βἰοοά αἱ ἢϊβ5 ροβί 'ἰπ 1ἴπ6ὸ οἵ θαΐε]ε ̓  (παρα- 
τεταγμένον). Ἐοτ ἐπεστρατεύσατο 866 51. 1. 11. 

1, 1125. Τ[οἷπ ἀγαθὸν οὐδὲν παθεῖν, " ἴο ΘΠ] ΟΥ̓ ΔηΥ οοτηίοτί.᾽ 
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ΖΑ͂. 5. 

1. 1127. ἐπανθρακίδων ἐμπλήμενος, “ 5ιινξεϊ(ε ννἱ] ἢ (τε βρτγαῖβ᾽: 
566. Αθῃ. όγο. ΑἰΠεπαριβ (7. 380), αἰϊπάϊηρ το {Π656 51η4}1] β5ἢ απά τῆς 
Ὀτῖπο- Ρίο 16 νυ υγβΊο {ΠῸῪ νγαγα βαΐεη, σποίεβ {Π6 νοῦβα ἴππ|5, ὡς καὶ 
ἐν Σφηξὶν ὁ αὐτός φησι ποιητής, καὶ γὰρ πρότερον δὶς ἀνθρακίδων ἅλμην 
πιών, Ὀὰπΐ {ποτὰ 15. πὸ Ηἰπί οἵ {Π|5 τεδάϊηρ ἴῃ αν ΜΘ. ὙΠ ὅ5.Πο0]. γᾶν 
παν μα {π86 ννοτά ἅλμην ἴπ πηϊπα, 45. πε Ἔχρ᾽αἴηβ ἴῃς βο]ηρ οὗ (ῃ6 
τρίβων ἴ5, καταστάξαντος ζωμοῦ ἐπὶ τὸ ἱμάτιον. 

1. τ128. ἀπέδωκ᾽.. .. τριώβολον, {πκε ἀπόδος τὸν ναῦλον Ἀδη. 270, οἵ 
ἃ τερι]αγ, δχρθοϊθα ραντηθηῖ. Ηδ {μπ5 Παᾶ ἰο οἷνε ἃ ψΠο]6 ἀδγ᾽5 ΡΥ 
το {π6 {π|16ὺ ἴοσ οἱδβαπίηρ ἢϊ5 οἱοαΐς. 

1. 1130. εὖ ποιεῖν, “ἔοΥ Πη6 ἴο πηαῖκα νοι σοτηξοτγία "]6.᾽ 
1. 1132. ἀναβαλοῦ (ογ΄ νν»ῃοἢ ΚΕ. αηα Ν'΄. ψτοηρν τα ἀναλαβοῦ, 566 

1]. 1135, 1152), ἴῆτον ἃ ἀρουῦΐ γοῦ μι γοῖ ψΕΑΙ ὙΟῸΓ οἹοαϊκ. 80 
ἀναβαλλομένη, ψἱΓΠους Δ ΟΠ]δοΐ Ἔχρτοββεᾶ, Εςο]. 97. Ῥγορδθὶν {πε 
Τ1,Αἴ. αὐοίία σοτὴθβ ἔτοτη (Π15 νεσρ. ὙΠῈ ὅ0Π0]. σῖνεβ γεροντικῶς ἃ5 ἃ 
νατίαπί ἴου τριβωνικῶς, Τ. ναῃ 1 δοῦν εη ῬΓΟΡΟβαβ νεανικῶς, Το χλαῖνα 

γγ85 ἃ ἰατρε, ἰοοβθ, ὑγΟ θη ΓΆΡ. 
1. 1133. ἔπειτα παῖδας χρή, “πον, Οπρῃΐς οπα τϑα]]υ ̓ “Ηδηςο ρατ- 

(ἰσυ]απὴ (ἔπειτα) ᾿ποττοσ αι] ΟΠ] Ῥγδθηηϊ γα τη ἰσαης5 εβϑί γε] ἱπα!σπδηί]5, 
ἘΡ- Δεῖ. οἱ; ΝΩΡ. 226, 1210; ὙΒμέβτῃ. 627: Βπὶ. 1145. 15 γϑη 
Τδϑυνεη. 

1. 1128. Θυμαιτίδα. Τῆς ἀξπιε Θυμαιτάδαι Ῥεϊοηροά ἴο [Πς Ἵππο- 
θοωντὶς φυλή. δε παν ΞΊΡΡοΞε {παΐ {Πϑτὲ νγαβ ἃ τηδπιυίδοίογυ οὗ ὑγΆΓΠῚ, 
γγΟΟ]]Ὲπ σοοαβ {πεγθ, οἵ ἃ δοαῦβα, τοὰρ ἢ Κἰηά, 5 ἀἰεγθηΐ ἃ5. Ῥοββίθ!α 
ἔτοτη Ῥευβίδῃ [Δ ὈΤΙΟ5. 

1. 1142. Μορύχου σάγματι. 77ργγελτις 15 ἴῃς ἴγρε οἵ ἃ ὁοϑι φατε, 
ΤἸινίησ ἃ γενναῖος βίος, ΞΡ. 1. δο6. Ηε νγαβ ραγ(ἰου]ατὶν ἀδνοίβα ἴο 
Ο(οραΐς εεῖβ, Αοῃ. 887; Ῥαχ τοοϑ. σάγμα 15 τιΞεᾶ ἴο ἀφβοῖθα ἃ βοΐ, 
Ραδάβα “ψταρ᾽; μαλλωτὸς σάγος 5.Π0]. ΤῊΘ νγογὰ 15 τιϑεα ἴοσ ἃ "ϑβῃϊεϊά- 
οᾶ56,᾽ Αςἢ. 574. 

Ἰ. 1144. κρόκης χόλιξ. ΤΙ 15 Δη ᾿πίε ΠΕ Δ }Π]}ν σοᾶγβα Ρἤγαβα ἴῃ {Πὸ 
τοῦτ οὗ {Π6 ο]4 τηδῃ ὙΠῸ ἰ5 ἀριιβίπρ' (η6 καυνάκη. “15 1{ ἴη ἘοΡαΐαπα 
1Παΐ σαϊ- Ραϊεγηβα ϑἰυβ ἀγα της Τα τιᾶρσεϑ δηά οὐτ]5 οὗ γγοὺ] οἡ 
[Π6 ϑσυτίαοε οὐ {6 οἱοίῃ βεεῖὴ ἴο ἢᾶνε Ξιρρσεβίθα ἰοὸ ῬΒΙ]ΟοΙεοπ {Πα 
τοτίποιιβ Θοηνο] [105 οὗ {Π6 ᾿Ἰπίθβιϊ πα οὗ δῃ δη]1η8]. 

1. 1148. ἐριώλην. ΤΠβ ννοτά, οἵ ππκπονη ΕἰΥΤΠΟΪΟΡΎ, 516}1Π65 ἃ 
ὁ βίοτηι ̓  ΟΥ “564714811. Βαϊ ῬΒΙ]ΟΟΙθοπ, ἐΟ]]οννίηρ {Π6 βουπά, ταίευβ 1{ ἴο 
ἔριον απᾷ ὀλλύναι, ἀ5 1 [Π6 σατπηοπί οπρῃΐ ἴο θῈ οα]]βα ἃ " ψοο]- νγαβίοσ, 
ΟΥ̓ “τυαείε-οοαῖ Γ᾿ Τί Πδα “ϑυνα!]οννεα ἀρ ἃ 0] 6 ἰα]επί οὗ ννοὺ] βαβη]γ ἡ 
ἴῃ 115 τηφητίαοίατγα. 

1. τιρο. ἀμπισχόμενος, “ὙΠ 1]6 γοῖι αἵ Ῥεΐηρ ἀγεϑϑβᾶ. ΤὩΠ15 [ΌΤΤῚ 15 
ΘΟΙΏΤΊΟΠΪΥ ἴα κοπ 5 δῃ δοτῖϑί ; Βαΐ ἴἰ 15. ἃ ῬΥ65. ρβαγίοῖρ. ἔγοτῃ (ἀμπ)-ἴσχω, 
(ῃς τοᾶμρ]. ρῥγεβεηΐ οἵ ἔχω (τοοΐῖ σεχ), αἋ5 ἰπ Ησοῃ, 1]. 5. 812, ἄζο. 
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ΔΌΤΕΘ. ΖΦΙΜΕΘ 1127-τι68. 

Ουγίας, ἀκ. ευρ. Ἐς Τ᾿ Ρ. 542 σοπηραγοθ ἴ ἢ γίγνομαι, ἰ-αύω, 
μί:μνω, πί-πτω, τι-τράω. 

1. ΠΠΡῚ. κατήρυγεν (ἐρεύγω, ορ. ἐνήρυγεν 50. 1. 913). ΤὴΘ ἀΡοπλΐη- 
ΔὈ]6 οἵοαῖκ βθθπὶβ ἴο "βεπά ουξ ἃ μοί νυ Ἀ]ΠΕἔ 

1. 1153. κρίβανόν μ᾽ ἀμπίσχετε, “ ἀγα55 Τὴ 6 ΠΡ ἴῃ ἃ βίονε "᾿ 
1. 1154. σὺ δ᾽ οὖν ἴθι. ΤῇΊΠ 656 νγογά5 αγὰ τὶ ρον σοη(ἰππρα ἰο ΒάεἸγ- 

αἴεοη, [πον ΡγοραὈ]ν τηθαη ΚΝ Α5 ἔοσ γοῦ! ΟΠ γοῦ σοὸ !᾿ «Δἀάγοββαά ἴο {Π6 
ἀἰβοαταςα τρίβων. ΟἸΠοῖβ ἕαϊκα ἔθη 45 σοπηϊαϊπίηρ' ([Π6 αἸ5Πη 554] οὗ {ΠῈ 

β'ανθ ΨῆΟ τῇδ ΡῈ Ξῃρροβεᾶ ἴο Βανε Ὀσοιρῃὶ {Π6 χλαῖνα ἴῃ. 
1. 1155. παράθου, “ΡΙαος ἴὲ Παπᾶγ.᾽ ΤῊΗΪ5 5 [η6 τεαάϊηρ οἵἉ Ν',, ἀπά 

ἰ5 Βεϊίοσ (πη ἴῃ κατάθου οἵ Κ., νγνϊο ἢ νου] ταῖμευ πηδαῃ ἰαγῖηρ ἄονγη 

βοιηθίϊηρ Ὑν ἢ οἢ Ἠαα αἰτεαν Ῥθθη τϑϑᾶ. ῬΒΙ]ΟοΙθοη ἡγοῦ] Κα ἴο θα 
ΡΙοκεά οἂν ἢ ἃ “ [οτῖκ,᾿ Βεΐοτε ἢἷβ ἤθϑῃ τηϑ]ῖ5 ἴῃ [Π6 5Ε{ΠῚΠρ ΟἹ ΑΚ. 

ΤῊΘ οοιηθἰπαίίοη τιὴ τί δή ; οσοιτο ἀραΐη ἰη Ραχ 1οΙ8; ΤΠ6βηι. 84: {πε 
ΘΟΙΏΙΠΟΠΟΥ ΡὮΓΑΞΕ 15 ὁτιὴ τί δή ; α5 ἰπ ΝῸΡ. 755. 

1]. 1157, 1158. ὑπολύου. ΤῊΪΒ ἰ5 [ῃΠ6 τεαάϊηρσ οὔ Η!Ἰτγβομῖρ, σΘηθγα ΠΥ 
αρσερίοβα ἰπ ΡΪδοθ οὗ [ἢε ὑποδύου οὗ Κὶ., Ν΄., οτ ἀποδύου οἵ ᾿πίετίοτ Μ55. 

ὑπολύεσθαι ἴ5 ἴῃ τορι!]αΓ υγοτὰ ἴοσ ἰακίηρ οὔ [Π8 5665, 85 ἴῃ Τ,γϑίβε, 950 

ὑπολύομαι γοῦν, ΡΙαΐ. 027 ἔπειθ᾽ ὑπόλυσαι. Ῥ᾿ΠΆ]]ΑΥΙ͂Υ, ὑποδεῖσθαι 15 {πε 
ΤΟΡΌΪΔΓ ὑγογὰ ἴῸΓ Ρυζίπρ Οἢ 5ῃοε5 (ὑποδήματαν ; 50 [Παΐ 1{ 15 αἱ Ἰδαβί 

ΒΙΡΉΪΥ ρτόραθ]ς {παΐ (Π15 νεγρ 5ῃου]α Βε τοϑοτσεά ἴοὸ {πε ἰθχί ἴῃ 1]. 1158, 
1150, 1168, ἀραϊπκί [Π6 τεδάϊησ οὗ [ῃς Μ55. ψΒΙΟΙ σῖνα ἰοσπὶβ οἵ ὑποδύω 
(-δύομαι). ΤῊΘ τεδαϊηρ ἴπ 1. 1158 5 7. ναπ Τ,βειννεπ᾿5 δἀδαρίαίίοη οὗ 
Ἡ το ρ᾽β σοπ]εοίπτο. ΔΎ ἀνύσας τι ορΡ. ΕΠ. τι8 σὺ δ᾽ ἔγχεον 
πιεῖν [ ἀνύσας τι, Ν. 5ού, 635, 1253; 510. 11. 20, 202, ἄς. Λακωνικαί 

γεγο βιηατί τεὰ σῇῆοεϑ, ει δἃ5 Αραΐμοπ ψόσα (ΤΠεβῖη. 142). ΤὴῈ 
γγΟΠ 6 βἴθαὶ 510} 5Π 065 ἔγοτη {πεὶσγ μυβθαπᾶς ἴῃ ΕΟ]. 345, 508. 

Ἰ. ττόο. ΤῊϊβ 11π6 ββθπβ ἱπίεπαθα ἴο θὲ δὴ βὺβο οὗ Επτ. Η εγδοὶ. τοοῦ 
ἐχθροῦ λέοντος δυσμενῆ βλαστήματα. ἼΤῊδΘ ΡῬτΟρΕΓ πιεαηΐηρ οὗ κάτ- 

᾿συμα (ΑΟἢ. 3201; Ἐπ. 315) 15 ἴῃ6 “5016 ̓  ἴο ψβίοι [Π6 “ΡΡεῖβ᾽ ἅττα 
ΒΕ [ΟΠ 6. 

1. ττότ. ἔνθες ποτ᾽, “(Πδτθ, πον, βίϊοκ 1ἢ ἰπ,᾽ 50. τὸν πόδα, [ΠουρῊ 1ἰ 
5. ποῖ ΠΘΟΘΘΒΑΓΥ ἴο ΦΟ]Πουν Βτπιποὶς 1π βα ὈϑΕἘππὶηρ πόδ᾽ ἔοτ ποτ᾽, νν] ἢ 15 
{τε 6 ΠΕ]Υ τιϑεὰ ἴῃ 5Ό0 ἢ ἱπηρεσαῖναὶ βϑηΐθποαϑ, α5 ΡΒ]. 648. Εὸτ κἀπό- 
βαιν᾽ ἐρρωμένως, “5160 οἷξ. τηΔη ΓΙ ]]}Υ,᾽ τηδην οἀ4. τνου]α νυτῖε κἀπίβαιν᾽, 
Βαϊ ορ. ἀποβιβάζων 1πΐ. 1. ττό3. 

1. ττ62. Λακωνικήν, νγα τηῖρῃϊ 41] πὰρ τ ἢ κρηπῖδα οτ᾽ χώραν, 5 ἴΠ6 
ἀοιθὲ 15 Ἰοκίησ|ν Ἰε νῃεῖμου ΒΘ τππθαὴβ Τ,οθαἀδοπιοηΐδη σοΐδ οὐ σοΐί, ἃ5 
186 πεχὲ πὸ ϑῇῆονγβ. Ορ. Ραχ 245 δ᾽Αν. 1704. 

1. ττόρ. μισολάκων. ῬτοΡαΡὶν ὯΠῚ5 ποίΐοη οἵ οπα ἴοε οἡ {π6 ἰοοΐ 
Βανίηρ ἃ βρεοίαὶ μαίγεα ἔογ ϑρατία ἴ5. Οὔ]Ὺ ἱπίθπαθα ἴο πηαῖκα Ποηβεπβθ. 
Βαΐ με τηᾶῦ πιϑαη {Παΐ ἢς ἢδ5 ἃ βοσζε ἴοϑ, δῃᾶ ἄοεϑβ ποῖ {κ6 (ῃς ἰάβα οὗ ἃ 
πον 5806. (ρ. 1 γϑ5ῖβί. 417 τὸ δακτυλίδιον πιέζει τὸ ζυγόν. 
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ΖΑ4.}5. 

1. τ166. οὐκ ἔστι, “1Π6γ6 15. πὸ γᾶν Ὀαΐ [Π15. ΤῊ ΜΠΟ]6 οὗἉ {Π]5 11π6 
ἌΡΡβατῖβ ἴῃ ΝῸΡ. 698 ; [ες ἢτϑί μα] ἴῃ Ῥαχ 110. 

1. ττ6γ. χίμετλον, “ Ομ] ΡΒ] ἴῃ, 15 Βετα 864 85 ἃ βιγρσίβα, Π{ΚῸ ἐν πᾶσι 
βολίτοις ἴοτ ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς Α΄. 1ο26 ; 45. ΤπΠοῸρἢ ΟΠ] Ρ]αΐη5 υγοσα ἃ 
Ῥτίνι]ερα ἀπα ροῦν οἵ οἱά αρϑ, βίοι {Π686 πον, ὑγασηὰ 5ῆ0εβ. νου] 
ἄδργῖνε Βἴτη οἵ. Εὸγ ἐπὶ γήρᾳ, “ἴο ΔοσοΙηΡδηΥ τὰν ΟἹ ἀρε,᾽ {με τβαάϊηρ 
οἵ Κὰ., πιοβὲ εἀά. σῖνε ἐπὶ γήρως, 5 ἰπ ΕΠ. 5282. ΔΥΊ ἐπὶ γήρᾳ ορ. ἐπὶ 
ταρίχει ΑΩἩ. οὔγ ; παίειν ἐφ᾽ ἁλὶ τὰν μάδδαν 10. 835. 

1. ττύρ. διασαλακώνισον. ΤῊΘ σοπούττεποα οἵ ἤνε βῃοτί 50114}65 
βίγαῖϊπβ (Π6 τ γίμτῃ, Ραΐ δια- ταν 6 ῬγΓοποιποαβά 5 ἃ ΤΠ ΟΠΟΞΥ 4016. ΤῊς 
τηδαηΐηρ οὗ σαλακωνίζω 15. “ἴο ϑνγαρσροτ, ας {Π6 ἱπίεγπηβαϊαία Ἰδίζοτϑ.--- 
λακων-- αἴ ἱπίεπαθα ἴο τηαϊτα ἃ "πρ]ς ἢ Λακων-ικάς, ἀ5 [Ποιὰ Π6 
νγεγα βἰγαςησ ΔΡουῦέ ἰπ “ Θρα(τ)εγάαϑμεβ "᾿ ὍΤΕς δαάπίοη οἔ διά ἴο {Π6 
ΝΕΙΡ ἱΠΊΡ]165 τίνα συ, ἂ5 ἴῃ διορχεῖσθαι Ἰηΐ. 1. 1481---δ 15 ἴο ουΐξ ΘΥΕΓΥ͂ 
ΟΠ6 εἶβε οὐδ ἢ ΗΪβ5 [Ἀθη θ]Ὲ αἰσβ. πα. ἀπά Μείπεϊκα τοϑδᾶ δια- 
σαικώνισον ἴτοτη ΗΠ ΒΥ οἢ. ἀπ ῬΠοί., ἀπᾶ {Π6 50Π0]. σῖνεβ ἂ9 ἃ νατίαηΐ 
δια-λυκών-ισον, Ξπυισρεδίίηρ ἃ τοίεσεποθ ἴο ἃ οοτγίαϊη Τγοοη οὗ εἴειηϊπαΐθ 
ΤΠΔΠΠΕΓΒ. 

1. 1172. δοθυῆνι. ῬΒΙ]ΟοΙδοη Πα5 αϑκεᾶ ννΒ]οἢ οὗ {Π6 ννβα τ ν ΟἹ Π]ΖΘη5 
16 τηοϑί ΤΟΒΟΠΊ ]65 ἴπ Πἰβ ΠΟΥ γαϑ5; 50 ἴΐ 5. ἃ βίδσι]πηρ ΤΟΡΙῪ νΒΙοΒ 

ΘΟΙήρατοα Πΐμη ἴο “α ὈΟΪ] ϑυγαϊμοᾶ ἴπ ἃ ραῦῆς ῥ]αβίεγ, ννῃῖ ἢ ταϊρθί, 
ἰπάεεα, 6 πιϑεᾶ 45 ἃ βίης ἴο Ῥτοπιοία βαρρατγαίίοθ. ῬΟββιθὶΥ τῃ 8 
τοά, πεαίεα ἴβος οἵ {ῃη6 οἱ τηδῃ ρεετίπρ' ἰῃγοιρῇ Π5. ΒΕ {ΠῚηρ ΤΑΡΡΕΥ 
ϑιρρεβίεα [Π6 σοΙηρατίϑοη ; ΜΕΐο ἴα ποῖ τῆοσο ρϑυτσα {Ππᾶπ [ἢ 6 51 Π}116 
ἴῃ Ἐρο]. 126. ( ογίαϊη]γ, νγε εχρβθοῖ {πΠ6 δῆβνεσ ἴο Ἰηίσοάπος [Π6 ΠδΙ.6 
οἵ ἃ τδῃ, απᾷ [5 ἢα5 ἰειηρίϑα Μείπεϊκε ἴο νυτῖίε Δοθιῆνι, 

1. 1173. σαυλοπρωκτιᾶν, νγ6 ΠΊΔΥ ΤΕΠΩ͂ΘΓ “ ἴο ΚΙΟΙ ΠΡ τὴν Π6εΪ5.᾽ 
1. 1174. σεμνούς, 1.6. “τεΞΡεοίαὈ]ς,᾽ “ ἀδοογοιιβ.᾽ 
1. 1177. ἣ Λάμ. ὙὉὙπε τοίδσεποθ τησδὲ θ6 ἰὼ βοπιθ τἰ ἀἰου]οτβ οἱά 

νυ ἰἴο5 [40]6 ρου δη αἰϊεπιρί ἴο οαΐοι {π6 ΒΟΡΘΥ͂ 1 ἀπιΐα, νυ ΐ μα, Κα [6 
5Ἰκαη]ς, “τηδᾶθ ἃ 100] βίθπομ ̓  ἂπᾷ 50 εβοαρεᾶ. (ρ. ὡς ἡ σφονδύλη 

φεύγουσα πονηρότατῳην βδεῖ Ῥαχ τογὅ. 
1. τ17γ8. Καρδοπίων. Νοιπίηρ ἰδ Κηονγῃ οἵ [15 τῆδῃ Οὐ ἰ5 τηοίμεγ. 

Αἤεῖ τὴν μητέρα νγε τηιιϑὲ δ βοιὴβ νεῦρ {ΠκῸὸ ὕβρισεν. ΟΡ. “ιουέγετες 
6 χιεῖ {6----“ετρ. ἘΠ]. 3. 8. 

1. 1180, [011]. τοὺς κατ᾽ οἰκίαν. ΒΑΕΙγΟΙΕοΠ νυ 151: 65 Β15 [αἰ Πογ ἴο [61] βοῖη8 
οἰογίες οἵ ἃ " ἀοπηεϑίϊς ομαγαοίοσ, νυν ἃ “ Βυπιδη ἱπίοσγεϑί 1η {ποτὰ (τῶν 

ἀνθρωπίνων). ῬΒΙ]ΟΟΙΘΟΠ Ρτοροβαϑ ἴο [61] οπα οὗ ἃ ἱπογοιρ!ν ἀοπηδϑέϊο 
κιὶπᾶ : μον “ΟΠο6 ΠΡΟῚ ἃ {ἰπι6 ἃ οαΐ ἀπά τηοιβε---,᾿ ὅζο. ὙΠ6 5080]. 
τοιαϊπ 5. τὸ [πα (Ὠϊ5 νγαβ {π6 δοοερίβα νγαν οἵ Ῥερὶηηΐηρ ἃ βίοιυ : πρὸς 
τὴν συνήθειαν ὅτι τὸν μῦθον προσέταττον οὕτως, οἷον, ἣν οὕτω γέρων καὶ 
γραῦς. καὶ Πλάτων ἐν Φαίδρῳ (ρ. 237 Ὀ), “ἦν οὕτω δὴ παῖς, μᾶλλον δὲ 
μειρακίσκος" τούτῳ δ᾽ ἣν ἐρασταὶ πάνυ πολλοί." ΒάεΙγοϊεοη Ῥερίη5 1 
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ΔΌΤΕ. ΦΙΝΕΕΣ ττ66--1 207. 

ἃ τὰᾶο τοϊοτί (ας ἰδ 5θθη5) ἴο Ηἰβ (τπου ἢ Βαϊ ἢ6 ἸΠρΘΠΙΟΌΒΙῪ 5} 1{|8 ᾿ς ἱπίο 
16 φιοϊαξίοπ οὗ «ἃ τϑρατίεα οἵ ὁπα ΤΠθορθηοβ, ἃ να] ρα Ρεσβοη ποίθα ὈΥ 
Ατβίορμαμπος ἴὸγ μἰβ “ϑιν πίβηποββ (ὑηνία Ῥαχ 928) ἀπᾶ ρονετγίγ᾽ (ἄν. 
822, 1127, 1205). ““Υου ἀυ]οννατά, ἀποῖν!] ]Ζοα τ δη "---αβ ΤΠΘΟρΡΘΠΕ5 
βαϊά, απᾷ {παΐ. ἴοο ἤθη ἢ τναβ σίνίηρ ἃ σοοα ταίϊπρ ἴο ἃ βοανεηρετ--- 
“4 γοὰ τῆρᾶπ ἴο ἰαἰκ ἀροὰΐ πιῖοα ἀηα οαΐβ Ὀοίοσα ρϑηί]οτηθη ὃ ἢ 
ΤῊ ΘΟροπ65 νγὰ5 ποῖ ϑυγεοῖ ἴπ ἢἰς Οὐ ΡΕΙΒΟΠ, Πα ἃ βοαυθηροτ5 ἴγαᾶα 15 
δηγτἰηρ Βαϊ ϑυνθοῖ ; γεῖ ΤΠθορθπθβ, ὙΠ τη ϊβρ]αοθα ἀδ]οαογ, Ραρ5 (Π68 
ΒΟΔΥΘΠΡΘΓ ποῖ ἴο βρθαὶς ἀθοιΐ βιιοῃ πἐἰπκίηρ᾽ πὶ πα ]5 ἂ5 μῦς καὶ γαλῆ ἰπ 
ἀδοθηΐ σοιῦραηγ. Τῆς γαλῆ (566. οπ 500. 1. 362) Πδά [Πς6 τδπὶς 5Π16}} οὗ 
τη6 νγθαβ6] {π|ῦ6. Ορ. ΡΙαί. 693. - 

1. τ18γ. ξυνεθεώρεις, “οσοπηραπὶθα οἡ ἃ πιϊϑϑίοη.Ὁ ὙΠΒΕΙΟ νγ5 5ουηθ- 

τὨϊηρ τηασηϊβοεπί ἀ πα βοϊθιηη ἀρουΐ ἃ θεωρία ἴο ἃ ἰοτεῖρῃ 5ίαίΐβ, ἴοσ {Π68 
ΠΟ θΕΓ5 οὗ 1ξ νου] ΡῈ ἱπνοβίοα νυ τὰ 411 {πὸ αἰρηϊν οἵ ΑΙμθη5. Τί 15 
τῃογθίοτο ἃ ρῖθορ οὗ ὈΙΓοσ ᾿σοην ἴο ΒΡ ΡΟβα {μαΐ {ΠπῸ εἤεῃιϊηαίς Οοζοίλειες 
(ΝῸΡ. 355; Ἄν. 821, ζο.) απὰ “Ἱγιωγοοίος (δοῦλος καὶ πτωχός 55}0].) 
Ὑγ γα Δ]]ονγ θα ἴο ταργοβοηΐ {Π6 ϑίαϊθ οὴ 50 ἢ δῃ οοοαβίοη. 

1. 1188, τεθεώρηκα. ῬΆΪ]ΟΟΙδοπ ΠονοῚ “βογνθα οὴ ἃ γηι75 5071 δηγ- 
ὙΠετο, θαΐ μῈ σοί ἃ εοληηεῖςϑῖοε ἀπ βουνά ὙΠ [Π6 ἸΤΟΟΡΒ5 ἴῃ Ῥάᾶτοϑ, 
ἀγαννίησ [Π6 τορι ]αΥ δ} ραν οἵ {Π6 5ο]άϊθγ--τῖννο οθο]5. ΤΠΪ5 βεθιὴβ ἴὸ 
ΤΘίοσ ἴο βοῖηθ ὁσοιγγοηςα οὗ ῃΐϊοῃ γα Κποὺν ποίησ. 7. νὰπ 1 δθιννθῃ 
ΒΌΡΡοβεϑ ΡΒΙ]Οοίθοη ἴο παν θθεη ἃ γοτῦθ) ἴῃ {πΠ6 ΡαΡΙΪο σά] ον πῶς 
οοηγνονεα [Π6 ἀοραυζαιίοη τότ ἐΠ8 Ῥείγαθιβ ἴο Ῥᾶδγοβ. ἔ 

1. τ1ρ0. αὐτίκα, “ἴοτ ἰηκίαποα.᾽ 80 ἴῃ Αν. 166, 378, 483, 574: 786, 
ΤΟΘΟ 1 ἼΠδοτα. 5.1: ΕἸ. 730, ὅζο: 

1, τιρι. “λιμαῖζονε ἀπ χἰδεογαᾶας, ΏΟΒΘ ΠΆΤΩ65 ΟΟΟῸΣ ἀραΐη ἰηΐ. 
1. 1283 δῖδ ῬΡγοῦδθ]νΥ ἱππαρΊΠΑΤΥ ὉΠαταοίεσϑθ, ΠΊΘΓΟΙΥ Ἰηἰτοάποθα ἴο σῖνα 
ἃ ΒΡθοϊπιθη οὗ ννμαΐ νγα πηϊρτ 681] “ 5Βροσίϊπρ 5ῃ0ρ᾽ ἴῃ Αἰπεπίδῃ βοοϊβίγ. 

1. τ1904. θώρακ᾽ ἄριστον. ΤῊΣ ἀοιὈ]6-τηθαηὶπρ οἱ θώραξ, νἱΖ. “ Ὀτεοαβι 
«πα “ Ὀτεαβίρ! αἴθ, οὐ "φοῦῖρε᾽ δηά " σογρεῖ ᾿ ροϊηίβ. ἃ ρὰμ μεγσθβ. Βάεὶγ- 
ΟΙΘΟΠ τι565 ἴὰ ἴῃ ἰΐ5. ἢτθὲ πιθαηΐπσ ; ΡΒΙ]ΟΟΙθοπ, ἴῃ [5 ϑεοοπᾶ, ψνΒΙΟἢ 
ἰηνοῖνες δῃ ρϑαγαϊίν, αἊ5 ἴθ ἴῃ6 παγκράτιον {[Π6 σοπιραίαπίβ ὑγῈγα 
ἘΠΑΙΤηΘα. Κοροιθ ΚΘΘΡΘ ἀρ ἴμ6 ἀρβυτγαϊςν ὈΥῪ τοπάσδηϊηρ θώρακ᾽ ἄριστον, 
ἐᾷ οΠαβὶ οὗ ἰσοῃ,᾽ αῃὰ θώρακ᾽, ἴῃ 1. 1105, “Δῃ ἴτοῃ οἤδϑί. 

1. 1107. παρ᾽ ἀνδράσι ξένοις. ὅ8:6 500]. ἔθος γὰρ ἐπὶ τοῖς ξένοις 
καυχᾶσθαι. 

1. ττ9ο8. σεαυτοῦ ποῖον ἄν, “ψγηαὶ ἰ5. {Π6 Ρ] πο κίεδε δοπίθνοιιθηΐ οἵ 
γοὰΓ οὐ ἴῃ {Π6 ἄανϑβ οὗ γοῦγ γουῦίῃ, {παΐ γοιῦ οου]α {6}} οἵ ὃ ̓ 

Ἰ. 1202. ποίας χάρακας, Ἁνἱπα-ΡΓΟρβ, ἰοσβοοίῃ ἢ 80. ποίοις θεοῖς 
Αν. 1233; ποῖος Ζεύς ΝῸΡ. 367. 

1. 1207. εἷλον διώκων. ῬΒΙ]ΟΟΙδοη ΡΪαγα ἀροὰ ἴμ6 ἄἀοιθ]8 πιθαπίηρ 
οὗ αἱρεῖν, “ἴο οαἴοι, ἀπά “1ο σεΐ ἃ νοτγάϊος ἀραϊηϑι"᾽ ; δηᾷ διώκειν, “το 
τὰ αἴζοτι, ἀμ “ἴο ρῥτγοβξεοιΐε᾽ ; ἂἋ5 ἰῇ ργοββοιΐου ἴῃ ϑοοίοῃ. ἰεραὶ 
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"Ζ7Α.5. 

ἰαγΠ ΪΠΟΙΟΡΎ 5. οαἱἹοα (Π6 “ Ραυτϑαοτγ’ λαγλίις νγὰβ ἃ ἰαυηοῦβ ΓᾺΠΠΕΓ 
(Α6}. 215) «πα δὴ ΟἸγτηρίδη νἱοῖοσ δας {Π6 ϑ. 0]. 5ρβαῖβ οὗ ἃ ποϊοσγϊοιιβ 
[οοί-Ραὰ οὗ {π86 πᾶπιθ, 0 ΤΥ Ὀ6 ΠΙΙΠΊΟΓΟΙΒΙΥ τοίοσσθα ἴο ΠΕσθ, ἃ5 
Βανίηρ Παα σοοά ῥγδοίίςε ἴῃ σππηΐηρ. 

1. 12οϑ. προμάνθανε. ΤΗΪβ 15 ΤΟΡτοοβ οοπ]δοΐαγα ἴοσ προσμάνθανε, 
[Π6 τϑαάϊηρ οὔ {πὸ Μ55. [κε προδιδάσκειν (ΝῸΡ. 476), προμανθάνειν 
Βοτα πὰ ἴπ ΝῸΡ. οὐό βεεπὶβ ἴο βιρρεδὲ αὔὲ χωγσαρεθ ἴῃ ἸΘατηΪΠρ' ΟΥ̓ 
ἰϑδομίησ. ΦῸ σαπποί δάση ἴῃ ἃ βϑἴπρ]θ Ιθββοὴ πον ἴο ΡῈ “ σοηνίνί αὶ απ 
ΘΟΙΠΡΑΠΪΟΠ4 16. Μτ. ϑίατγκιε ((]α55. Κδν. ἴχ. Ρ. 120), σοιηρατίηρ Επ. 
1378 [0]]., ΤΕ] Π 45 τι5 {Παἰ {πε ρεγβίβίθηξ τι5ε οἵ δα]. ἴπ -ικός γγὰβ ἃ ἰδαΐισα 
ἴῃ 1Π6 βίγ]ε οἵ (ῃ6 2ἐδέγιθσσο ἀργός ἴθ ΑἸΠΘη5. 

1. 1212. ἔκτεινε, Ηδς Παᾷ Ρεεϑὴ ἰἐἰἰηρ “ὑ] ἢἷ5 Κηθαβ πρ ἴο ἢἰ5 
ΠΟΒΕ,᾿ 85 ὙὙ6 54Υ; ΠΟῪ ΠΕ ἴ5 ἴο βἰταϊρῃίεη ποῖ ουΐϊ. ΒΥ γυμναστικῶς 
15. ῬΡΓΟΡΑΡΙΥ τηϑαηΐ " αἴζογ (Π6 βαρ οἵ [Π ἰγαϊηϊησ-5οΠ 0],᾽ ΒΕΓα στασα 
ΔΠ4 Θδαϑύὺ ἀδβροσγίμηεπηί ἡνεγα αἵ ἰθαϑὲ ἃ5 τῆ πο σοπβι ἀαγεα 5 τηετα ἔβαίβ οὗ 
βίγεηρίῃ. 

1]. 1213-1215. ὑγρὸν χύτλασον σεαυτόν. ἘὸῸτ ὑγρός ἴπ {Π6Ὸ 56η56 οὗ 
“ΠΕΧΙΡ]6,᾿ “ γε] αἸηρ,᾿ οΡρ. ὑγρὸν νῶτον αἰωρεῖ οἵ {π6 εαρὶε οἵ Ζειιβ 
τυ Πρ μἰ5 ΤΠ 1οῖς ρ᾽ατηαρε, ΡΙπά. Ῥγίῃ. 1. 17: δηᾶ ὑγρὸς ἀγκών ϑοΡΆῈ. 
Απίϊρ. 1226. ὍΤΕ ῥγοοββθβ ἀββοθεά ΡΥ χυτλάζω 15. ῬΓΟΡΕΙΥ ἃ οοα- 
Ῥιηδίίοη. οἵ νγαβῃϊηρ ἀπά δηοϊηϊίησ (ΗΠ οση. Οά. 6. 89), ἴο πλαϊζα {π6 
105. 5166 Κ δηά βιηοοίῃ. Τὴ6 ρεπεγαὶ τηδαπίηρ οὗ {πΠ6 ραββαρε Ψ11] 
{μεπ ΡῈ “1εΐ γουτγβο! 5ἰη]ς ΡΠ] Δ ΠΓΠΥ διηοπρ (Π 6 σαβῃϊοπβ. Ναχί, μ6 ἴβ ἴο 
Ῥᾶθ5 ΘΟΠΊΡΙ ΤΠ ΠίαυΥ ΤΟΠΊΑΓΚ5. Οἢ (6 δτίϊο]85. οἵ τζγίδε ἴῃ ἢἷθ π|Ὲ πα 5 
Βοιιβ6--ἰῃς ῥαϊπίθα οὐ οαγνε οϑἱ]Ππρ, οὐ {πε τοχίατο οἵ {Π6 " μβαηρίηρϑ. 
ΤῊΪ5 βιρροβεβ κρεκάδια ἰο θὲ σοππεοίθα ψ]Π κρέκειν δπα κρόκη, 50. 
1. 1144; Ῥαυΐ ἴξ 15. ἃ νεσὺῪ ἀουθίπι! νγοτὰ, ἀπ νγε Βαγα]ν δχρεοὶ ἰο ἤπα 
“Βαπρίηρϑ᾽ ἴῃ {Π6 αὐλή. 

1. 1216. ὕδωρ κατὰ χειρόΞ. ὙΠΕ56 5Ποτί, ἸθυκΚῪ βεηΐθεποθϑ τηατῖκς (Π6 
νατίοιιβ βίασεβ ἴῃ ἃ Ραπαπεῖ, Ψ ἢ 411 ([Π6 ἀεἴα]]5. οὐ ὑῃΐοῃ ῬΒΙ]ΟΟΙθ ΟΠ 
τῆσδέ βἤονν ἈΪΠΊ561 ξΑτ ]ἶατ. ΕἾσβε οοπιεβ [ῃ 6 Ρουτίηρ οὗ νγαίεγ Ἰροη 
186 σιιεβίβ᾽ μβαπαᾶβ ονεὲσ ἃ ᾿αβίη ἃ5 ἃ σε ΠΪ ΠΑΤΥ : {ΠῈπ {πΠῸ Ῥτίηρίηρ ἴῃ οὗ 
1ῃς6 51π|4}} [4 0]65 ; ορ. Ηοιῃ. Οά. 1. 126 χέρνιβα δ᾽ ἀμφίπολος προχόῳ 
ἐπέχευε φέρουσα | καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος, ] νίψασθαι" 
παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν. ὅεε αἶξο Αν. 462. ΤΏρη (ο]]ονν ἴῃ 
οτοσ {Π6 δοίπαὶ τηθα], ἀπα {πε ΠΙΡαϊοπ5 νυ ἴοι τηατκ [μ6 επᾶ οἵ {Π6 τηθα] 
Δηα (Π6 [Ογπη8] σοτηπηθποοιηθηΐ οὗ {Π6 αἀτὶηκίηρ- θοαί. 

1. 1218. ἐνύπνιον, “ΟὨΪΥ ἴπ ἃ ἀτοαπλ. Ορ. ΡΙαϊ. Τῆεαεξ. σαρ. 43 ὄναρ 
ἐπλουτήσαμεν, ἀπ, 5ἰ τ ]ΠΑΥ]Ὺ, ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος ἩΤοΙη. Οά. 14. 495- 

1.1220. ἘῸΓ {ΠΟΙ τεΐεσεμοαβ ἴο 7, ζδογϑς ξεῈ βᾺρ. 1]. 42, 47, 418, 

509; Δη4 ΝΡ. 400 ΨΠοτα ἢς ἰβ οἰαββθά διηοηρ (ῃ6 σφόδρ᾽ ἐπίορκοι. 
ΕῸΓ «“δδελέγος 566 Ομ 51}. 11. 225, 459; Αν. 823, ΏΘτα [ἰδ τα ΡΊ ΠΑΤΥῪ 
ὙγΘ ΑἸ [ἢ 15 Ἰοσαίεα ἴῃ (ἔς ἔα θυϊουβ Νεφελοκοκκυγία. ὙΠΕΙα 15 ἃ “2 λαγῖος 
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ΔΝΟΌΤΕΣ. ΤΙΝΕΣ τ2οϑ8--τ1226. 

αἸυδοα ἰο ἰπ Ἐπ. 1256, νοτα ἢ ἰ5. οα]]θᾶ ὑπογραφεὺς δικῶν. ἨΗδ νγᾶ5 
ΡΙΌΡΑΡΙΥ ἃ Ρατγαβὶίε οἵ Ο]εοθ. «ἡσθείου ἰ5 ἰαυηϊοα (Αν. 31 [0]1.) ψ τ 
Ἠϊ5 Τογεῖρτ εχίγαοίίοη, ππᾶθσ {Π6 πἰοκπατηθ Σάκας : ἀπά ἰΠ6 τι56 Ποῖ οἵ 
ἕτερος ὙἱΓῈ ξένος πη ρ]165. ὑπαὶ ““1ἐδεέογ ἩϊΠΊ561} 15. ἃ ἰογείρποτ Α5 {868 
ἀοβοτίρίϊοπ οἵ ἴΠ6 ροβιιΐοπ "οἴοβα ἴο {πΠ6 ποαᾶ οἵ Αοοθβίου ᾿ ἴδ ποΐ νῈΙῪ 
ἀεδηϊιος, Πἰπά. ΡΙαοθβ ἃ οοτηπια αἱ κεφαλῆς, τοίευτίπρ 1ἴ το (Ἰδοπ᾿5 μεαᾶ 
(οἴοβθ ἴο ψ ῖοῖ Ηἰβ ραγαβιίθ σβο] πᾶ), πα τες ᾿Ακέστορος (86. ὁ ᾿᾽Α. 
υἱός), “πατηοὶν Αραϑίοτ᾽ 5 βοη. 

11. 1222, 1223. τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει, “ τηϊπα {Πα γοῦ “ἀρ ᾽ 41} [86 
οαἴομεβ. Ηδξτα δέξει (ἐχοίῤέας) ταθαῃβ “ἴα Κα πρ {μ6 1ἰπ6 ἔτοτα [Πς ]αϑβί 
5ΒΙΠΡΈΓ, ἀπά οοηζίπις ἴΠ6 Ῥαββασθ, ΟΥ̓ ἴδ }Κ ΞΟΠῚ6 581{40]6 1ἴπα ἴο 1{, οΥ ΤΟ]] ΟΝ 
Ρ 50πῖ6 “οαε ἴπ ἴ{᾿ ; Ππκε ἐξ ὑπολήψεως οἵ ἐξ ὑποβολῆς ῥαψωδεῖν. Α5 
τη Ἰἰπθ5 αἀτὸ αὐγαηρϑα ἤθγο, (ῃ6 ἀϊαϊορστα τὰπβ ἴΠπ8: ΒΡΕῚ,. " ΜΙπά γοῦ 
(ΔΡ ἴῃε βοηρϑβ.᾽ ΡΗΠΙ.. “1 5841] 4ο {Παΐ 41] τρῃϊ. ΒΌΕῚ,. " Τ)ο γοῦι ΤΘἈ}}Ὺ 
τηθαῃ παι ῬΗΠ,. “Υ8εβ; ἃ5 Ποὺ Τλ᾽δογίδη οἂῃ οἂρ {πεῖη. ὙΠΕΓα 15 
ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ βοτπηθίϊπρ τοπσ ἴπ {Π6 Ἰαβί 11π6, νυ] Οἢ 5111 ἀνγαϊΐ5. ἐχρὶδ- 
παίϊοη. Μείπεκε ἰακοβ Διακρίων 45 ἃ ῬΙΌΡΕΙ ΠᾶΠῚ6 ἴῃ [Π6 ΠΟΠῚ. ο856 ; 
ἀπά Πδ τιὰὺ θα τὶρῃϊΐ ἴον απρηΐ τα Κπονν. ΤΕ ονγανεσ ννα ἀτα ἴο {Ππ|ηκ οὗ 
{π6 οἱά ἀϊνίβίοη οὔ (ῃ6 Αἰμοπίδηῃβ ἰηΐο Ῥεαϊδδὶ, Ῥασδ], αηα ΤΊ σι 1{ 15 

Ῥοβϑίθ]6 {μαΐ ποτα 15 βουηεί ῃϊηρ ἴο ΡῈ βαϊα ἴῃ ἔανοιγ οἵ ἈΙΟΒ ουβ νἱθνν, 
“μος ἴοοοὸ ῬΒΊΊοΟΙΘο, ααΐ 586. γε] Μαραθωνομάχην ἔιϊθ56 54 6ρῖτπ5. ῥσαβαϊ- 
οανϊξ, εἴ βθπθῖὴ 56 ἰϑῖο Ποῃλΐπα εἴ γϑίε τ ΠῈ ΤΟΤΙΙΠῚ ΔΠΊΔΟΥ ΠῚ τηδηϊ[οϑίαξ, 

Ασςοραϊξ ασποά Μαγαΐμοη ἴῃ Τϊδοσίοσιιπλ ΠΠΐΡι5 5ιΐα εϑί. ὙΠ6 5080]. 
βαγ8 ἰῃαΐ Ῥαπαϊοη ἀϑϑισηθα ἰῃς ἰεγγοσυ οὗ {πΠῸ6 1) δογίδηβ ἴο Τγοιβ ἴΠ8 
Πετο οὗ {πε Ἰανυτσουτίβ. ῬΉΙ]ΟΟΙΘοὴ τᾶν Πᾶνα Παα {Π15 ἴῃ ἢΪ5. τηϊηά. 
Ῥετβαρϑ, ἴῃ Βῖθ πιοῦῖῃ, δέξεται Πα5 ἃ τηδεαπίηρ αἸΠεγεπέ ἔτοπὶ δέξει 5ῈΡ., 
ΔΗ ΤῊΔΥ τη Δ} ὁ 11] ο] Δ ]γ ἰακα ᾿σῖρε5, ἀπ {Π6 Π|Κα.᾽ 

Ἰ. 1228. ἄδω Ἁρμοδίου. 80 Τ,γ5ῖϑΞῖ. 1227 ἄδοι Τελαμῶνος. Ἰὶ 15 
ἸδῈ4] ἴο ΞΌΡΡΙΥ μέλος, Ὀαΐ 1 15 τῆοτο ΠΠΚεὶγ {πᾶς ἴἰ 15 ἃ ρασγί{ἰνὸ σεη., 
ΕἸ δηὺ σοΐπρ ἴο 5βπρ' ἔτομι {ῃ6 Ηατιηοαϊτι5.᾽ 

1. 1226. οὐδεὶς πώποτ᾽ ἀνὴρ ἔγεντ᾽ ᾿Αθήναις. 00}, ἰΐ 566 Π|5, 15 {π6 
ἔοττη ἴο νυ ῃῖοῃ, ἢ {π6 ΠΕΡ οὗ Βεπί]ου δπᾶ ΕἸΠΊΒΙου, να πητιϑὲ στο ποα 
τῃ6 τεδάϊηρ οὗ ἰῆς Μ55. ἐἔγένετ᾽ ᾿Αθηναῖος. ΤῊς πηείτε οὗ {πε ἢγϑέ ἴνγὸ 
11π65 οὗ βαφῇ βἴδηζα οἵ ἴῃς "αστηοάϊι5᾽ 5οο] 0 15 {πε Ρῃδ]δθοΐδη μεη- 
ἀβοαβυ 4} 16-- -α Ἰοραοράϊς νοῦβα οἰ βαὶυ το]αΐθα ἴο [Π6 βαρρῇῃῖϊς μεπᾶε- 
σΑΒΎ]1 4016. Τῇ τη6 ἢτδί ἴοοὶ οὗ [Π6 ϑαρρῇῃϊο ΡῈ ἰταηβίδεσγεα ἴτοτη {πὸ 
Βεριηπὶπσ ἴο {π6 επά οὗ {π6 1ἴπ6, [ῃ6 πιδείγα Ῥβοοπηεβ {πΠ6 ῥα] θοΐδῃ, 
[ἈταἽ Πα ἴο π5 ἴῃ {Π6 ᾿Ἰγτὶς5 οἵ (αΐα]]πβ ; {Π6 ἀν ϑῖοπ οὐ {Π6 ἔδβεϊ θεὶπρ' ἃ5 
[Ο]]ον 5: - τσ [που [πὴ -αῷᾧ΄ἁ,ι - τ}... πη] ατῖγ, ἴῃ (ῃς ποχί 11π6, νγε 
τητιβέ δἰΐοσ (86 οὐχ οὕτω γε πανοῦργος κλέπτης οἵ ἴπΠ6 ΜΆ35., ἀπᾶ ᾿ἰπδοτί 
Βεΐνγεεπ πανοῦργος ἀηἀ κλέπτης 4 ἰτοσῇξα, 5 οἢ 45 ὡς σύ (Βεπίϊον), οτ 
οὐδέ (Βεῖρκ). Ἐὸοτ ἔγεντ᾽ (-- ἐγένετ ο7) οΡ. ϑάαρρῃ. Ἐταρ. 19 ψυχρὸς 
μὲν ἔγεντο θυμός, ὙΠΕΟρτ. 202 ἔγεντο κακόν. Ὑὴ6 1ἴπ6 βιπρ ὈῪ 
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ΒάεΙ γοθοη, ἴπ ἐπ6 Ῥεύβοη οἵ (Ἴξομ, 15 ποῖ ἑοπηᾶ πὶ ἴῃ αποίδιοηβ ΤΓΌΤὰ 
1Π6 “Ηατγπιοάϊιβ, σίνεη ἴῃ ΑἸΠοπαθαβ, 15. 6905 ; ΟΡ. Αςἢ. ο80. ῬὨ1]1ο- 
ΟἸθοπ᾿5 τερατίεε 4ο6β ποῖ ρτείεπα ἴο ᾿ς ρατί οἵ {πΠ6 τϑᾶὶ] βϑοϊϊοη ; οἵ, αἱ 
ΔΩΥ ταῖθ, ἰξ ἰβ βα ποθ ]Υ Ρατοάϊεα ἰὸ βεσγε δἃ5 ἃ γερο οἵ δἰίδοκ 
αφραϊηβί ΟἸθβοη. 

1. 1228. παραπολεῖ βοώμενος, “γοιι ν}11] οοτηε ἴο στίεΐ, μον θᾶ ἄονπ᾿ 
Ὀγ ΟἸεοη 5 Ιου 5Βῃοπίβ. Βαξ πο οἷοβα βαγβ]]61 σδπ θὲ ἰοτιηα ἴοσ {Π|5 58 
οὔ {πε Ραββῖνε οἵ βοᾶν, 50 {πΠαΐϊ 1 τᾶν ΡῈ Ῥείίεσ ἴο ἰακε 1ξ δ5 ἃ τηϊα]8 
Ῥαγίϊοῖρὶε, ἀπά το τεηάογ : “γοιῦ ᾽1] σαὶ γόθτβεὶῇ ἱπίο (τοῦ Ὁ]6 ἢ γοὺτ 
5ῃουίίηρ, ΑἸΠΕη. χὶν. 6332. Βαΐ ορ. ἀποθανεῖν αὐλούμενον ῬὨ]]εἴδοτ. ΧΙ]. 1. 

1. 1224. Τῆς [1ἴπῈ5 σπηὴρ ὃν ῬΒΙΟοΙθοπ σεῖα αϊγεοίεα ὈῪ ΑἸοδδιβ5 
ἀραϊπδί {πῸ ἀεβροί Ριτίασιβ. ὙΠ6 50Π0]., φασίπρ {Ππ6 οτὶσίπαὶ, σῖνεϑ 
ὦνερ πιὰ ἀντρέψει ἴον ὦνθρωφ᾽ «πα ἀντρέψειςΞ. ΤΕ τηείτα, ἱπηϊταϊεα ὈῪ 
ΤΒΕοοτ. 1αυ]. 20, 15. ἃ ἔογτη οὗ δπ᾿ ἐκ τὶ γΕΙΒΕ. ΘΟΙΏΙΊΟΗ ἴῃ ΑΘΟΪΙο Ροείτυ. 
1 τηὰν θὲ αἰνί εα {μπ5 : σὺ ᾿ πωυ] --υ -|- 

1. 1225. ἔχεται ῥοπᾶς, “15 οἷοβε ΑΠΟΝ δ ἐν οἰἶβὶβ οὔ μεσ ἰαίβ.᾽ 80 
ἔχεσθαι νΥἿ1} σεη. οὗ οἷοβε σεορτδρῃϊοαὶ ροβιτοη, Ηαΐ. 4. τόρ, ὅζο. 

1. 1236. πρὸς ποδῶν, 5.. Κλέωνος. 7 Λέογη5 τθο]1Π65 }ιϑὲ θοῖον ΟἸθοη. 
58:6 οἡ πρὸς κεφαλῆξ 500. 1. 1221. 

1. 1229. ᾿Αδμήτου λόγον. Τῆς ὅ508}0]. σποίΐεβ 85 πε πεοχὶ Πἰπ6 ἴῃ {ῃς 
ΟΠ ΡΊη4] τῶν δειλῶν δ᾽ ἀπέχου, γνοὺς ὅτι δειλῶν ὀλίγα χάρις, ἀπ ἀ55ῖθπ5 
1π6 σοτηροβιἐίοπ ποῖ ἴο Αἴοδειβ, θαΐ τὸ Ῥτγάδχι]]α, ἃ ᾿γτῖς ροϑίεβϑϑ οὗ 
ϑίογοη, ἢ. 450 Β.6.[2]. ὙΠΕ ἡγογά5 τηδῪ σοπίαϊῃ ἃ οὶ Ἰοἴθτα ΒΥ Αἀπηθίτβ 
Οη ΜΠαΐ 5εεπιεαᾶ ἴο ἰπι ἴπΠ6 βε]ἤβηποββ οἵ Πῖβ (αἴ Πεῦ ῬΏΕταΒ ἴπ ποῖ 
ννἰβηΐησ ἴο 16 ἴπ μὶβ ξοῃ᾿β βίεδά. ὍΠα πηείγα 15 σπουίδτηθὶς ἀπά τὰῃ5 
1885: -ἃὐ} - ὺ -[ - υ-|πουῦ-π|υ --ἰ; 1 15. ἔδτη πατ ἴο τι8 τΌΤα 
ἃ σνεῖβε οἵ Αἴοδεις Μηδὲν ἄλλο φυτεύσῃς πρότερον δένδρεον ἀμπέλω, 
ἱπηϊταίεα ᾿γ Ήσοταςε (Οά. 1. 18) “ΝΏΠΑαπι, Κατα, βοτὰ νἱΐα ῬΥΪΠ5. Βανί 
ΔΙΡοτ μι. 
..1. 1240. ὧδί πως ἐγώ. ΤῊΪΚ5 15 {πε σοη]δοΐαγθ, σΈΠΈΓΆ ΠΥ δοςσερίεά, οὗ 
Τῖπᾷ. ἴοσ {ῃς6 τεαάϊηρ οὗ ἴῃς ΜΘ5. ὠδικῶς, ψνΒΊΟΉ, 1 τεϊαϊ πε, πλδὺ θῈ 
τε πάοτοϑά, “ ἴπ ᾿ἰγτῖς [οστη. 

1. 1241. οὐκ ἔστιν ἀλωπεκίζειν. Α5. {Π6 5010]. βαγϑ5, ἴπθϑθ8ὲ. ὑγοτγᾶβ 

ἢανε πὸ Ἵοοπποχίοπ ὙΠῊΗ (πῃ6 ᾿Αδμήτου λόγος, ΗΕ «βϑὶρῃβ ἴπϑῖ 8. 
Ῥίαςε ἐν τοῖς Πραξίλλης παροινίοις, ὈὰμϊΓ ῬτΟΡΑΌΪΥ ὑπ Ὺ τα δχίθ πη ροσα 
νους. ἱπίσοάποεα ΡΥ ῬΆΙ]ΟοΙθοπ ἴο ἰαπηΐ 7 ζδογης ἢ Ὀεὶπρ ἃ κόλαξ 
Δα ἃ {{ἰπατηασ. ὅ866 50}. 1. 45, ὅζα. 

1. 1245. βίον 15 ΤγτνἰἾ5. ἱπρεπίοιι οτηθηδαϊίΐοη ἴοσ {ῃ6 βίαν 
οἵ ἴἰῇς Μ538., δ5 811 τῆς Ῥοαβίϊηρ οἵ “δεελῆρες χὰ ἀροῦξ “γε τη 
Δα ϑυθρβίαποθ. Τῆς ψοτάβ ἀδίν ἰγαηβ]αίίοη, θεὶπρ ποῖ ΟΠ]Υ ἱποοτη- 
ΡΙεία Ῥαΐ ρεγνετίβα ἴπ βοῖὴβ ὙΑΥ ἴο ἱπίτοάιπιοα ἃ ῃϊξ αἱ Αβϑοῃίπεβ, 
ΜΠῸ Πα Ῥεξεη τϑοθη Υ 5επί (ρειβαρθὺ οπ ἃ πιῖβϑίοπ ἰο ΤΆ ββαϊνυ. 
ΟἸοίίαρογα νὰ ἃ Τιδοοπίδῃ οὐ ΤΒαββα]ίαη ροείεββ ; ἀπά ἴπεγα ψου]ὰ 
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ΔΌΤΕΣ5. ΦΙΜῈΣ τῶ ϑ8ϑ--τ 267. 

506 ΠῚ ἴὸ ἤᾶνο Ῥδοπ ἃ νγ6}1- Κπόοννι “ ΟἹοϊζαροτγα᾿β βοπρ, τοίοστοα ἴο ἴπ 
1 γϑ5ιβε. 1237. 

1. 1248. διεκόμπασας, (ἢ οπιοπάαίίοη οἵ Βυγροβ ἴοσγ {Π6 τιητηρίτίοαὶ 
πα ἀπ᾿ πιο! ΠρΊ ̓ ς δὴ διεκόμισας οἵ [6 Μ55, Μείπεκε ρτοροβϑά νὴ δέ 
ἐκόμπασας. ΤῊΪϊ5 ἐπιοπάαίϊοπ 15 οοπῆτγτηθα ὈΥ ἴΠ6 5.0]. δα Ἰος., γῆο 
οΔ11}ς “ἐρελίγιες, κομπαστής, “α Ὀοαβίοτ.᾽ 

1, 1251, συσκεύαζε, “Ῥαοῖκ πρ.᾿ 8.0 Ῥίοδθορο α (Δοἢ. τοϑρ [0]].} 
οτάεδτϑ (ἢ 5]ανα ἴο ῥαοῖὶ ὺὑρ (ἐνσκευάζειν) ΗΪδ5 αἴ ΠΠΟΙ ἴῃ ἃ ΒΟΧ ΔΠ4 ΟΔΙΤΥ 
ἴΐ οὔ το μὶς μοϑιβ Βοῖιβθ. 

1. 1252. διὰ χρόνου. ΤῊς ἰάφα οὗ [Π6 ἀτιπκίηρ- οι 15 411 τῆς τηοτα 
ὙγΕ]σοτηα Ῥδοδιβο ᾿ξ σοτηθ5 “δἰοσ ἃ Ἰοηρ 5Ρ611᾿ οὗ Βορτίοίυ ; ορ. ἰπῇ. 
Ἰ. 1476; Ῥαχ 570, 710; 1,γϑβίβί. οοχ; Ρ]αΐ. 1045, 1055. 

1]. 1252. κακὸν τὸ πίνειν. ΤῊΘ 5ο]θτὴπ το πηατκβ οἱ ΡΒ] ΟΟΙΘῸΠ ἜΧΡΥ 55 
1Π6 Ἔχρεγίθπος οἵ α ἀϊσαϑί, σσμο μδα Ῥσόραῦ]Υ μαά ἴο Ργοποῖιποα Οἢ ΤΊΔΩΥ 
ἃ οα56 {Παΐ Παά Δγίβθπ τόση ἃ ἀγιηκοη Ὀγαν]. 

Ἰ. 1255. ἐκ κραιπάλης, “ΘΠ οπ6 μα5 5]ερί οὔ τῃπ6 μεδάδοπο᾿ 1Παΐ 
ΤΌ]Π]ονγ5 ἐχοθθθ. Ορ. Αςῃ. 277 ἐκ κραιπάλης ἕωθεν εἰρήνης ῥοφήσεις 
τρύβλιον. 

1. 1257. παρῃτήσαντο, “Ῥερροά Ππὶ ἴο τα]οπί. Α βοτί οἵ δογ. οἵ 
σαυβίοτηῃ. 

1. 1259. Συβαριτικόν. ΤῊ Ἰυχυτίοιιβ οἷτγ «ογδαγὴς σαν [η6 οτὶρίπ 
το π6 γνεγῇ συβαρίζειν, στοπρεά ἱπ Ῥαχ 344 ψΊΠ ἑστιᾶσθαι, κοτταβίζειν, 
ἰοῦ ἰοῦ κεκραγέναι, ὅζο. ΟΡ. ἱπῇ. 1]. 1427, 1437. δ ατίοιιϑ ΠαπΊΘ5. ὙΚΕΓΕ 
σίνεπ ἴο ἀϊβετγεηὶ βογίβ οἵ {4 0]165, βίιοἢῃ δ5 Αεβορίο, Ουργίαη, Τλθγδῃ, 

ΘΥΡαστίτῖο. Αοοοτάϊηρ ἴο [ῃ6 ϑ.Πο]. {πὲ Αεβορίς 8 0]65. ἄδβαὶξ σταῖμεγ 
σὴ] τΒ6 ἀοίηρβ οἵ Βεαβίβ ; ἴῃ ϑυθατιίίο τ τποβῈ οὗ τπῆθρη. Βαΐ 
Αεβορῖς νγὰβ [ῃ6 ψἱάοθβὲ ὑνοτά οὗ 11, ἀπᾶ ετηργασβα νατίοιιβ Κὶ πᾶς. οὗ 
βίουίεβ. 

1. 1261. ἀποίχεται, 5Ξ.. ὅ πεπονθώς. (οϑεί ῥγείετβ ἀπέρχεται. 
1. 1265. ΤΒῈ ραββαρε βίο [ΟΠ] ον μας Ῥθαπ ο41164 {π6 “ βεοοπά 

Ῥαγαβαβὶϑ᾽ οὗ [6 ρῖαυ; ορ. ὅ.Π0]. ὁ ποιητὴς λέγει ἀπὸ προσώπου τοῦ 
χοροῦ: παραβατικὰ δὲ τὰ μελύδρια. ΤῊΘ ΨΠΟΪς οοηδὶβίβ οὗ 8 βίτορῃε, 
ΘΡἰτιποπια ἀηα ἀπίθρίσγμοπηα ΟὨΪΥ : ἴΠ6 ἀΡβεποα οὗ {Π6 δπεϊβίσορῃςβ 15 
ΨΕΙΥ ΤΕΙΠΔΤΚΑΡ]6. ΤῊΘ πηδίγοβ ατὸ ἰτοομαῖο ἰπ ὉΠαγαοῖοσ, [Ο]]οννεα ὈῪ 
ογεῖϊς ἀπᾶ ραθοπῖο. ὍΠ6 “βεοοπάᾶ Ῥαταβθαβίβ᾽ οἵ (ῃε " Κηϊρῃηίβ, “Ῥεδος, 

απᾶ " Βιγᾶς᾿ μαβ ἔουσ σομπηρὶεΐε ρατίβ; {παΐ οὗ ἴῃ6 “Ασπατπίδηβ, ἃ σοτη- 
τηαίΐοπ ΜὙ]ῈῊ Ξίτορηθ απα απεϊβίσορμθ. Βαϊ ἴπ 1Π6 “ βεοοπᾶ Ῥαγαβθαβίβ᾽ 
οὗ ἴδε “ Καηϊρμίβ, “Ῥεαςς, δπᾶ "Βιγάβ᾽ [ῃ6 πηδίσε 15 πηαὶ ΠῪ ἰτοοῃαῖς 
τεἰγατηθίοσ, 50 {παΐ {Π6 τιδῈὲ οὗ ογείΐϊοβ. Βοσὲ ἰ5 θεχοθρίΐοπαὶ. 866 ἘΙΌΒίεσ, 

ῬΓΟΙ͂]. ΡΡ. 90, Ο1. 
1. τ26γ. ᾿Αμυνίας, 5ς. δοκεῖ μοι σκαιὸς πεφυκέναι. ἘΦ 15 ἀεϑοτ θα ἃ5 

80 εβεγηϊπαΐα α5 ἴο ἄδθοτνα ἃ ζδηϊηῖπα ἰδττηϊπαίϊοη ἴὸ ἢ5 πᾶπηθ, ἡ 
᾿Αμυνία ΝᾺΡ. ὅφο [0]. ΑἸΙΒΟῸΡῚ Αγιγρῖας νγὰβ ὑβα]ν ὁ Προνάπους 
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"74.555. 

(58. 1. 74), 6. βῃ]ου5 1 ΑΘΒΟΠΙπ 65 {Π6 αθβεϊομ Ὁ ]6 Ῥσίν!]ερα οὗ Βεϊησ 
οΑ]]ςα ὃ Σέλλου, Βεοαιιβε οὗ Πΐβ νϑῃῖν απ Ὀσαρσραάοοῖο. Ηΐ5 σπβίοτη 
οὗ ννδαγίπρ' Ἔβχίγανασδηίν Ιοηρ ΠΑὶγ (ΟΡ. κομηταμυνία 50Ρ. 1. 466) «οσοιπηίβ 
ἴογ ἢΪβ θεϊηρ' οδ]]Ἱδά μετα οὗκ τῶν Κρωβύλου, “ (Πς τηδη ἴτοτῃ (με ΤῸΡ- 
Κηοΐ [πη ]γ.᾿ 886 Ἔπιο. 1. 6 ἴογ ἃ ἀδβογι ρίϊομ οὗ {μ6 Κποῦ οἵ μαϊγ Ἷδ]]δᾶ 
κρωβύλος. Απιγηΐαθ ῥγεβθηΐβ (ῃΠ6 Ρ {140]6 βρεοΐδοϊα οὗ ἃ “Ῥαῦρεγ 
ΑΡΙοἰα5.᾽ Οπος Πα πιρῃΐ παν θθθὴ βθεη αἰμΐηρ ὩΠ (π6 ἡγε] τυ 
Ζεορογας (ΝῸΡ. 1ο9)}; ΠΟῪ Π6 οδῃ αἴδοτγα ποίῃϊηρ Ῥείίοσ [Πδῃ 50Π16 
ΟΠθαΡ {τυϊ{-τ-ῦ ΡΡ]Ὲ ἀπα ροπιθρταηαίε, [ογ΄ ἢ 15 8ἃ5 ΡΟΟΥ 85 “γΖζῥλονε 
(ΩΡ. ἱπῇ. 1. 1301), οἵ ψγῇοτα ποίῃϊηρ 15 Κπονψῃ. 

1. 1273. τοῖς Πενέσταισι ξυνῆν, ῬΟΞΘΙΌΙΥ {μετα ἴθ δὴ δ᾽] βίοη ἴο 
ΒΟΙῊ6 αἰζεσηρί οα {μ6 ρατί οἵ Ατηγπίαβ ἴο ἰοϑίεσ βιιοῃ ἃ συὶβίηρ οἵ 1Π68 
ὙΠοββα]αη Ῥεπαϑίαε ἂ5 ΟΠ ἴὰ5 αἰζαγσνγαγαβ. εἤξοίεα (Χρη. Ἠδ]]εη. 2. 3. 
36); Ῥαΐ, ποτα Ῥσόθαθὶν, {Π6 παπηθ “ Ῥεηυτίδηβ᾽ 15. πλθτου ἱπίτοάπορα 
τὸ τῆακα ἃ Ἰη616 ἢ αὐτὸς πενέστης ὦν, “ Βεΐηρ' ἴῃ ῬΕΠΌΓΥ Εἰτηβε 

11. 1275. [01]. ““τεέονηογι6ς μδα ἴῃ ΓΕ 6 50η8, 811 οὗ {μ6 πὰ βἰ πρτ]ατ]γ 5Κ11Π|] 
ἴπ {πεῖγ ῥγοίεθθίοπβ. ὙΠῸ ἢτβὲ 15 “γζρηοίμς, [ῃ8 κιθαρῳδός, οἵ ψΠΟΠῚ 

Ατβίορμδηςεβ βαυ5, ρ᾽αγίπρ προη {Π6 δἰγηηο]ορΊο4] τηθαηίηρ' Οὗ ΠΪθ ΠΆΤΏΘ, 
νῦν δ᾽ ᾿Αρίγνωτον γὰρ οὐδεὶς ὕστις οὐκ ἐπίσταται, ὕστις ἢ τὸ λευκὸν 
οἷδεν ἢ τὸν ὄρθιον νόμον Ἐπ. 1278. ΠΕ πᾶτε οὗ {Π6 βεοοπά 15 ποΐ 
Κπονῃ, Ῥας Πὸ ἰ5 ἀδβουι θεά μεθ δ5 δῇ δοίου "Ἂδβρούδίεϊυ οἱθνεσ, 

ἀργαλέον ὡς σοφόν, ν]1}} ὙΠ] Ο ἢ οοτηραῖε ἄφατον ὡς φρόνιμος Αν. 428, 
Δηα [Π6 σοιημηοη Ρῆταβα θαυμαστὸν ὅσον ῬΙ]αί. Τῆεδεῖ. 150 4, ὅζο. 
«4γίῤλγααες, “1Πμ6 νεσὺ 508] οἵ ᾿πρεπιίγ, Βρεπί Π15 ἱπσϑηθίίυ πη ἰηνεηῖ- 
ἴηρ τεῆποπιθηΐβ οἵ νῖοθ. Ι͂ῃη Ἐπ. 1280 με 15 ἀββογ θεά δ5 ἀδελφὸς αὐτῷ 
(βς. ᾿Αριγνώτῳ) τοὺς τρύπους οὐ συγγενής, | ̓Αριφράδης πονηρός. 

11. 1285, [01]. 1 ννεὲ ροββεββεά {ῃς δης βίγορηα (566 οἢ 58}. 1. 1265), 
γΠΪοἢ οαρῃΐ ἰθο μη α}}νῪν ἴο ρτθοθάςθ ἴΠ656 11π65, γα τηϊσῃς Ροββί]γ Πππᾶ 
1Πογοίη {μ6 ΚαΥ ἴο {Π15 πππο ἢ αἰἸβοιιββεα ραβθβασθ. Βαΐ νγα οδηποῖ ῬΓΟΥΘ 
μα {πε δηςἰβίγσορῃβ Ἔνεῖ αχἰβίβα ; πὸ Δ] ]Ππβίοη θδίηρ πα α ἀπυΠοΓα ἴο 1ΐ. 
ΝΥ ε μανε {πογείοτε ἰο ἄδα] τ {Π6 τοχὶ ἃ5 γα μανο ἰἴΐ, απα ἄταν {Πμ6 Βεϑὶ 

Ἰηδσθποα νγε οδη τομὴ ἴ. Εν θηΕΠῪ τππηοιτα πα Ῥθεη ἀργοδα {μπαΐ ἃ 
ἴγιοβ μαα Ῥδθη ραίομεα ὑρ Ρεΐνε Ο(]δοη δῃηα Ατιβίορμπαπεθ. Ατίβίο- 
ῬΠαμα5 ἀδθηΐεβ ἰτ. ΟἸδοη ψΠΟ, αἴΐεγ [ῃ8 ραγίογιηδηοθ οὗ ἴῃ " Βαδγυ- 
Ἰοπίαπϑ, Πμαα {τἰθα ππϑισοθϑϑία!]ν ἴο Ἔχεϊηρστ5ῃ {Π6 ρΡοεΐ, 15 βαα ἴο μανα 
ταῖκθη 5111] ΞίΓΟΠΡῸΙ τηθαβιγοβ αἰζεσ {πΠῸ ὀχ! τἰοη οἵ {Π6 “ Καϊρῃϊ5,᾽ ἀπά 
ῬῪ « ξενίας γραφή ἴο πανε αἰβρτονεα {Π6 οἱαϊπη οἵ Ατιβίορμαμπθβ ἴο 
Αἰμεπίδη οἰ {Ζθηβῃῖρ, ἀπα 50 ἴο πᾶνε ρτγθνεηίθα ἢϊτὴ ἔτοπι ορίαϊπίηρ ἃ 
ΟΒογαβ ἴτοτη ἴῃ6 Ατόμοη, απᾶ Ὀγπρίηρ οἱ ἃ ΗΪΑΥ πῃ Πΐδ ΟὟ ΠΑΠΊΒ. 
Ααἰβίορμδῃεδϑ νγαβ Ὀἰ ΓΟ ]Ὺ ἀἸβαρροϊπίθα ἴο ππα {Παΐ 1Π6 Αἰμδπίαπ ΡῈ ]1ο, 
ὙΠΟΠ ΠΕ Παα 50 νγὲ]}] δπππβεά, απα ἴμ6 Κπιρηΐβ, ῇοβα ροβί[λοη ἴῃ {86 
δίαϊα Β6 Παᾶ 50 Βίρῃϊν Ποποιγεά, ἀἸὰ ποί σᾶγα ἴο Ἔϑροῖιβ8 μὶβ5 οδῖιδα ἴῃ 
15 οοπίοδι 1  ΟἸδοη ; Βαϊ δά ταίμεσ ἰάθη ἃ οὐπ6] Ρ] αϑαγα ἰπῃ 5θοῖη 
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ΔΌΤΕ5. ΔΙΝΕΘ τ273-ἰ288, 

μἶτα νἱοιπϊζοα, απᾶ ἴῃ Πδαγίηρ ἢἶβ οὐἱθθ [0Γ πηθῖου, ἂ5. ἢ ΕἰπΊβε]Γ 
Ῥῃγαβθὰ ἴξ. Βεὶπρ' {π8 πἀπβαρροτίβα Ὀν ἴμοβα οὴ ΏΟβα σμαπιρ᾽ ομβμὶρ ἢς 
μα σου ἢ ομΕΥ τροκοπθά, μ6 δοκπον]εᾶρεβ [μαὶ μῈ μαα θεθη ομ] σε τὸ 
τεπα ρογῖζα νι ΟἸθοπ, ἀπᾷ ἴο οοπηα ἄονγη ἔτοπὶ ἢΪ5 ὨἱρῊ ροβί οἵ ρο]ϊτοα] 
ΤΟΙΟΓΠΊΘΙ, απ οοπμάρδθοοπα ἴὸ βοὴβ ἡπθβίϊοπα Ὁ ]α ἰγίοκα οἵ Παϊίογυ. 
ΚΑ οσ 411---ἰῆα νἷπα ΡσῸρΡ ἰδὶ τῇς νίπα ἄοννη " Τῆς δρρ]ϊοαίίοη οἵ {}15 
ῬτΟν Ὁ πηαύ θ6 {παὶ ΟἸδοὴ μαὰ ῥγθϑιτηθα ἴοο βηποἢ οα {Π6 {τἸῈ πα] 655 
οἵ μὶβ οἷά απίαροηϊβε: {παὶ Αὐβίορμαμθθ νγὰ8. ΟΪΥ “ Ἰγίπρ' Ἰονν,᾿ δηᾶ 
Ὀἱάϊηρ Ηἰ5 {ἰπη8 ἴοΓ ἃ ἔγθϑῃ πα ἃ ϑιιοθββία] αἰΐδοὶς.. 850. ΟἸθοη μαᾶ Ῥξθῃ 
Ἰεαηΐπρ' "οη ἃ τϑεᾶ ψῃὶοῃ Πδα τὰ ἰηΐο Πἷ5 Παπα ἀπά ρίεγοβ 1. Οὐ {πε 
χάραξ πιαῦ 5ἰρηϊγ ἰμς βαρροτί ὑΒῖοΒ {πΠῸ ροεῖ [ε]ῖ .ἢς οὐρπί ἴο Παγα 
ΒΘουγοα ἔτοιη Πἰβ [6] ον -Οἰ [ΖΘ 5 ; π᾿ νΒΙΟἢ οαδο, {πΠ6 ἄμπελος ---οὐγαΐτς 

ἀιωμ ῥαΐγι65---ν}1}} ταργεβοηΐ (ῃς ἀἰβαρροϊηίεα ροεῦ. Βαϊ Ψεσα ἀο νγε 
ἢηὰ δὴν Ηἰπὶ οὗ ἃ τεοοποϊ]]αίϊίοη ἢ Ῥεγῆαρβ πε ἰγαηβίασ οἵ ἴῃ αἰΐδοϊς 
ἴτοσα ΟἸδοη ἴο ϑοογαΐθβ, ἔγοτα ἴῃ6 “Καϊρμίβ᾿ το {πῸ6 “ ΟἹοιαᾶβ,᾽ πιὰν θ6 
1πουρηΐ ἴο Ροϊηΐ ἴῃ (Παι αἰγθοίίοη ; γεῖ [6 ΠΟΙ στοιηατκβ ἀροὴ ΟἸΘοπ᾽ 5 
στρατηγία (ΝῸΡ. 585) αγποα πὸ σῇδηρα οὗ νἱενν οὔ αἰὰ46. Βαΐ μετα 
Ὑ6 τητιδί θῶ ἴῃ πηϊηα ἰΠαὶ γα ἀο ποῖ ροββθ85 {π6 ἢτδὲ βἀϊῖοη οὗ [Π6 
"ΟἸουα 5. Τὰ 15 {πὲ {παΐ ἴῃ {πὸ Ῥερὶπηϊηρ οὗ ἴῃς “ΝΥ αβρϑ᾽ (]. 54 [0]1.) 
ῃς Ὡπποιποθπηθηΐ ἰ5 τηδάθ ἰμαΐ τῃ6 ροαεῖ Ψ1]] ποῖ οἡ {μϊ58 οσοαβίοη 
“τα Κα τηϊηοοπηδαί ̓  οἵ ΟἸεδοη: Ρὰϊ {Π6 ΨῈΟΪ6 Ρυτγροτί οἵ ἴπμε ραν ---ϑ 
188 νεγὺ παπὶα δαφίγείδοῦε τα] 165, Ἔναπ 1 γα οι {Π6 ν]ο]επί αἰίαοκ ἴῃ 
1π6 Ῥαγαβθαβὶβ----ἶἰβ ἴο αἰϊβοσθάϊε {η6 ταϊαίϊΐοπ οἵ ΟἸθδοη ἴο {με ἀϊοαβίβ. 
Απα {δΒεῖὰ 15 ἃ Πιτίμεγ αἰ βου] γ. ὍὙΠῈ ὁ Δ αβρβ᾽ Ὀδδαῖβ ἰηΐθσπμαὶ ενϊάθποα 
οἵ Πμανίηρ Ῥββη τεοδβί, ἀπ Πισγηβῃ θα 1 παν 5ΟΘΠῈ5, ἀπά ἃ ΠῈν πᾶ; 
Β16 [Π6 ϑι πη]! οὗ Ἰαησιασα Ὀαΐνγεαη οδτίαϊη ραβϑᾶραθ ἴπ {Π6 
ΕἌ  ἀ5Ρ05᾿ ἀπά ἴῃ {πΠ6 “Ῥεδος, βιρρεβίβ {πΠαΐ πα σΥ ΡΒγαβεβ γεσα οα]]οα 
ἴτοπι {Π6 Ἰαΐεσ ρ]αυ, ἀπά ᾿ηἰγοάιοεα πο {Π6 πονν εἀϊίϊοπ οὗ {Π6 “Ν᾽ δ5ρ5.᾿ 
7. νδὴ 1δϑαννγε 15 οἵ ορἰπίοη {Ππαὶ ἴΠ 8 ραββαρσα ποὺ ἀηάοσ αἰδοιββίοη ἀθούῖ 
186 ταπηοιιγοα τεοοποὶ αίίοπ ᾿υἸἢ ΟἼδοὴ σου] ποΐῖ μανα Ὀξεη ἱπίγοάιοεα 
{11 αἴἴογ [ῃς. ἀθιηασοριθ᾽5 ἄδαίῃ, νν μΙοἢ τΟῸΚ ΡΪαοα βοοη αἰΐζεσγ (ἢ6 ἢτϑί 
Ρεγίοστηαποα οὗ {πΠ6 ρἷαυ. [1π (ῃ6 πηϊάβί οὗ 411 {π6586 πποογίαϊπεϊθβ, νγα 
τηπδί θὲ οοηΐεπί ἴο δοκπον]εαρε οὐγτ Ἱρποσᾶποθ ἃ5 ἰταηκ])ν 45 {86 
ΘοΒο αβὲ (δα 1. 1285) ἐπέκειτο γὰρ αὐτῷ ὁ Κλέων ὅτι ἐκωμῳδεῖτο ὑπ᾽ 
αὐτοῦ: ἄδηλον δὲ εἰ μετὰ τὸ διδάξαι τοὺς Ἱππέας λέγει. 

]. 1286. ἀπεδειρόμην, “1 νγα5 θεϊηρ Παγεαᾶ ᾿; Ρεσμαρβ ἢ ἀπ Δ᾽] βίοη 
ἴο Κλέων ὁ βυρσοδέψης. 

1. 1287. οὗκτός, 1.6. οἱ ἐκτός, ἃ5 οὗμοί ΝΡ. 210; οὑπιχώριοι Κδη. 
461; οὗν μέσῳ λόγοι Ἐπτ. Μεά. 819. Ἴδα τεΐδγθηοα 15 ἴο [Π6 σξηῆθσαὶ 
ῬΆΒΙΙς, ἦσο βἰοοα ουΐϑίἀε᾽ [6 Ρείβοηδὶ “θδττε, ἀηα πηθγεὶν Ἰοοϊεα οἢ 
ἴο 566 ἢ σαάτηδ. ; 

Ἰ. 1288. οὐδὲν ἄρ᾽ ἐμοῦ μέλον (1. ε. αὐτοῖΣ). Ηδξετε μέλον ἰ5 186 πεαπΐ. 
Ῥαπῖοῖρ. οὗ μέλω, μέλει, πιϑοα ΔΡΒο]αί εν, ἃ5 ὡς μέλον αὐτοῖς ὅπῃ, κιτ.λ., 
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Χεη. ὐυσ. 5. 2. 24; δῆλον ὅτι οἷσθα, μέλον γέ σοι Ῥὶαι, ΑΡοΪ. 24 ἃ. 
Μογα οἴϊεῃ μέλον ἰ5 πιϑεά ψΠ ἢ ἐστί, (ῃΠ6 σοτη ἰπαίϊοη Ῥεΐπρ εααϊναϊοπί 
ἴο {Π6 ᾿τηρεσβοπαὶ μέλει, ϑορΡΆ. Ο. Ο. 653 ἀλλὰ τοῖσδ᾽ ἔσται μέλον. ἍΝ Ί 
ὅσον δὲ μόνον εἰδέναι, “ΟΠΪΥ Ἰπδὲ 50 ἴαΓ 45 ἴο δϑβοείαίη, ορ. ῬΪαΐ. 
Ρτοίΐαρ. 344. ὅσον μόνον τὴν δυσχέρειαν κατασβέσαι. 

1. 1280. ἐκβαλῶ ἰ5 ρατγίϊου]ατῖν ἀρρτορυίαΐϊα ἰο θλιβόμενος. ὙΠ τπᾶπ 
ἰ5. “θεὶπρ 5Βηιιθθζεά,᾽ 50 [δι {Ππότο ἴ5. ἃ ἤδποα Π6 ΤηΔῪ “ ἀτορ᾽ ἃ ἸοκΚα. 

1. 1290. ὑπό τι μικρὸν ἐπιθήκισα, “1 αὐα ῬΪαν (με δρε ἃ {{π| Ὀ1.᾽ 
Ορ. ΡΙαι. Ῥῃαβᾶγ. 242 ἃ εὐήθη καὶ ὑπό τι ἀσεβῆ. Ἐὸοτ πιθηκίζειν, ἴπ 1ῃ 6 
56Π56 ΟἵἉ “ τπιδὶπρ' σα] ο]ουΐθβ,᾽ ΟΡ. ΤΠ Θβπι. 1130 μιαρὸς ἀλώπηξ, οἷον ἐπιτήκιζέ 
(θοτ.) μοι, Ἐπ. 8857 οἴμοι τάλας, οἵοις πιθηκισμοῖς με περιελαύνεις. 

1. 1291. Ἦστε Χαπίβμίας σπιβῆθς ἴῃ ἴο δηποῦποα {πε {ἰρβυ Ῥεμανίουτσ οὗ 
(ἢε οἷ τηαπ. ὅεδ ἱπῇ 1. 1474 ἴὉΓ ἃ β' ΠῚ 1]ΔΥ Δηποιησοτηθηΐ, ἡν ΐοἢ οᾶπ 
Παταϊν Ῥεϊοπρ' ἴο {Π6 οτὶρίπδ] οαβί οὗ {π6 Ρ]αυ. 

1. 1292. τέγους. ΤῊΪ5 σοπ]εοίατε οὐἨ Βεπίίεν ἕο ἴπῸ συ]ρ. ἐμαῖς 15 
ΘΈΠΟΓΑΙΥ αοοερίεα. ΤΟ 1αβὶ ννογτᾷ οὔ [ῃ6 11πθ 15 οπηϊ τς Δ] ορεῖμεγ ἴῃ 
ν. ; «πᾶ Κ. νυτῖεβ στέγειν ὈΥ͂ ΕἼΓΟΥ ἔγοπη ἰηΐ. 1. 1295. 

1. 1294. νουβυστικῶς, “5ῃτεννα]ν. ὍΤΠῈ δα]. νουβυστικόν ΟὐσΟυΓἠ 
Εςο]. 441. 

1. 1295. τὰς πλευρὰς στέγειν. ΤῊΪ5 15 {Π6 τοδάϊησ οἵ ΚΑ. απᾶ Υ͂.., 
ἈΠΑ͂ ΤηΥ ὈδῈ Τοπάετθῆ “50 [Παΐ γοῦτγ βἰάθβ ατ ὈΪον-Ῥσοοῦ, {κὲ νῆες 

οὐδὲν στέγουσαι, “ ποῖ αἱ 81] νγαϊοτ-τἰρης,᾿ ΤΒτιο. 2. 94 ; εὐνὰς τοιαύτας ὥστε 
χειμῶνος στέγειν καὶ θέρους ἱκανὰς εἶναι Ῥ]αι. ἘΘΡ. 415. 6. Τῇ ψε ἀὐορί 
πληγάς, [Ππ τεδαϊηρ οἵ Κυρίοεσ δηᾶ α ἔενν Μ55., {Ππ6 πηβαπίπρ 011} θὲ " ἴο 
ΚΕΕΡ οὔ 411 Ὀ]οννβ,᾿ δ5 στέγειν τοξεύματα ΤΠαςσ. 4. 34. 

1. 1296. στιζόμενος. ὙΠῸ νγ68]5 ἴτοτη {Π6 βίϊοῖκ μανα τηατκοα Ηἴπη Κα 
ἃ στιγματίας, οΥ “ Ὀταπᾶξά τυπανγαν ϑἰανςε, Τγϑιϑί. 321. 

1. 1297. παῖδα γάρ. ἘῸΓ ἃ 5: ΠΔ118τ 1ἴπ6 5σεα ὙΠ Έβιη. 582 τί δ᾽ ἔστιν, ὦ 
παῖ; παῖδα γάρ σ᾽ εἰκὸς καλεῖν, ὙΥΠΪΟΙ 15. τπιϑ864 ἴῃ 5ΠπῸῈ οἷοβα σοπποχῖομ 

ΜΙ Επτίριθ5 ἐμαὶ 1 15. ΠΚΕῚν να μανε ἴῃ {Ππε56 γοσ5 ἃ ῬαγοαῪ οὗ βόπηα 
Τῖης οὗ {πε ροεί. 

1. 1301. ΤὴΘ ραγίυ αἱ σοῦ ῬΆΙ]ΟΟΙεομ πβθεμανθα ἈΠ] πηβ6] 15 
ἀεϑουθεᾶ 845 “ῬΗσυπιομτιβ᾽ οοἴογϊε ἢ ; ἀπά τῃ6 ψῃο]6 ρΡοϊπί 1165. 'ἴπ {Π6 
συεβίβ Ρεὶπρ' ταίμεσ ἃ σοπητηοη βεῖ. ΤῊΪβ Γου θ᾽ 45 ΔηΥ αἰζοτηρί ἴο 146 ΠΕ ΠΥ 
“ἠγγρεέεσλτες νυ [ῃ6 ἕαπηοιιβ σΈηθτα] πα Ῥο] {Ἰοἴαη, οὐ “1γιζρλογε νυ 
1Π6 σο]θργαΐθα οσγαίοσ (Το. 8. 68). γεοε τααν ὈῈ {Π6 Βυβθαπᾶ οὗ [Π6 
Ρτγοῆϊρσαίς ἈΠοαΐα (1, γϑῖβε. 270) ; ἢ νγὰβ αἰϊοσυνατάβ ὁπ οὐ [Π6 ροῦβετβ οὗ 
ϑοοταΐεβ (Ρ]αί. Αροὶ. 223 6). Ἐογ 12 γεζοζγαΐπς 566 50}. 1. 787, ἀπά ορ. 
Αοἷ. 855 [01]1., ὙΠετα μ6 ἰ5 ἀδβοσ θεά α5 Χολαργέων ὄνειδος, [ ὁ περι- 
αλουργὸς τοῖς κακοῖς, ἰ ῥιγῶν τε καὶ πεινῶν ἀεὶ [ πλεῖν ἢ τριάκονθ᾽ 

ἡμέρας | τοῦ μηνὸς ἑκάστου. 
1. 1595. ἐνήλατ᾽ (ἐνάλλομαι), “ες Ἰυτηρεα Ὁρ,᾿ ΟΥ Ῥετμαρ5 “5ρὲδῃηρ αἱ 

τὴ6.᾽ ΟἸΒεῖβ τοαά ἐνήλλετ᾽ οὐ ἀνήλλετ᾽, ἴο σοΙτεθροηά Μ 1 {Π6 ἱπιροτέ, 
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ἴδηβος {ο]οννίησ. Βαϊ {Ππ656 πιᾶν ὙΕΙ͂Σ θα ϑ6ᾷ ἴο ἄσβοῦρο ἴπς νατῖουϑ 
δηϊίοβ 6 Ρἰαγοά αἰτοῦ “ 7απιρίηρ τπρ.᾿ 

1. τ8οϑ, ἤκασεν. ὙΠα σοπηπιοπ σοπβίτγιοίοη 15 εἰκάζειν τί τινι, Ὀπὶ ἴοτ 
1ῖ5 πϑ6 φρβοϊ ον - " ἴο πηακο ἃ ΘΟτΉρατίϑοπ, “το βαρρεβξ ἃ σατίοαίαγα, 
οΥ {86 Π|Κο, ορ. Χϑη. Οοηνῖν. 6. 8 8 σὺ μέντοι δεινὸς εἶ, ὦ Φίλιππε, εἰκά- 
ζειν, 80 Ἡδβυοῖ. εἰκάζειν" σκώπτειν, τὸ λέγειν ὅμοιος εἶ τῷδε. (ομλρατα 
186 5οθπὸ αἱ ἴπ6 ν᾽] οὗ (οσσοῖτιβ, μετ Μδρθοθπαβ απᾶ [15 {τἰοπα5. ἅτ 

επίογίαϊ πὰ ἢ ἴῃ εποοιηΐοσ Ὀαΐνγεοη. “ϑατιηθηΐιβ βοῦττα ᾿ δηάᾶ 
Μεββίιβ ΟἸοίτγιβ. ϑαστηθπίτβ Ρορὶπϑ ΕΠ ἴθ [6556 δγὶ βίγαι]οπὶ ἀϊοο᾿ 
(Βος. ϑαῖ 1. 5. 56 [0]].). 

1. 1800. νεοπλούτῳ Φρυγί, “α 5΄ανε σοτπα ἴο βάθη νγεα ἢ. Θθ0ἢ 
ΡΘΙΒΟΩΒ 816 ποίοτίοιιβ. ἴοσ πιϊβοοηποιϊπρ ἰΠοιηβοῖνεθ. Φρυγί, α5 τεδά 
ὈγΥ ΚοΟΚ ἀπᾷ γδὴ 1 θϑῦννεπ, 5θοὴβ5 αἵ ἰαβὶ ἴο πιαϊζα βθῆβα οὗ δὴ πηϊπίε]- 
ΤΙΡΊΡΙς. Ραβθαρθ. Ὅὴὲ τεαάΐηρ οἵ ἴῃς Μ55. 15. τρυγί, “ννὶπε-]6 65, {ΠῈ 
δριιμεὶ νεοπλούτῳ Ῥεΐπρ τηθαηϊπρΊοββ ; ἰπουρῊ αἰεπηρίβ ἅτ τηδᾶς ἴο 
τοργθϑοπί ΡΒ] οοΐεθοη ἃ5 " μεαᾶν απὰ ΒΙρΡἢ- πη θα,᾽ Π|κὸ “πον [οστηθηϊηρ 

ΜΙπα. 
1. 1310. κλητῆρι. 866. οὔ 510. 1. 189; ἰηξ, 1. 1408. Α ἀοπκου 

ϑοδτηροείπρ ἴο {πῸὸ Ὀταητ-ία 15. ΠΠΚΕῸΙΡ ἴο θὲ 5. {15}, ἀπά ἴο βχβῖρὶς 
{Π6 ὀρθία ὕβρις κνωδάλων «ἀϑεϊρηεά, ἴο {Π6 455 ἰπ ΡΙπά. Ῥυίῃ. 1ο. 55. 

1. 1311. πάρνοπι. Α ἸΙοοσπβί, [ῃ6 πιοβδὲ νοσζδοίοιιβ οἵ οτγεαίμγοβ, Πα5 

Ααἰνγαγβ ἃ τυ ἀπᾶ ἤππηρτν ἰοοῖκ. 7 )},εζεέγαΐης, γΠοβο οἱοαῖκ Πα5 Ἰοϑὲ 115 
Ἱαρρείβ, 15 οοταρατοα ῬῪ {86 τᾶς οἱὰ πιαπῃ ἴο ἃ Ἰοοιβί " γμῖοἢ Πδα 5ῃεὰ 
115. τἱηρτοαβοβ. ΤΠ ψου]ά Βῖνε ἴξ ἃ ΨΟΙΥ ἀερίογαθ]ε ἀρρβᾶγαμοβ. 
θρῖα πηδαη5, ρσόρευῖυ, " ἤρ-Ίθανοβ, ἀπ ἃ5 ἃ ἔσεα χοῦ] ἸοοΙς νετν Ρονοτίυ- 
βίσιοκεη ἰἢ ἰὰ μαὰ “πΠεα ἰἰ5 ἰεαγεβ: 5ὸ ψγου]Ἱά ἃ Ἰοσιβὲ [Παὶ Παά Ἰοϑβέ 115 

νΐηρθ. ΤῊΘ σοΠΙρδτίβοη τηδΥ θῈ σοοά ἐποιρ ἴοσ ἃ ραν οἵ ἀτπηϊατζάϑ ; 
Βαϊ 1 Πα5 ποῖ {Π6 τποσὶΐ οὗ θεῖηρ νϑγὺ ᾿πί6 1116 1016. 

1. 1313. Σθενέλῳ, “11Κα ΒΙΠΈπε]ιβ, ἀεηπ θα οἵ ἈΠ Ηἷ5 βίαρθ- ργορθιίεβ. 
Ασοοτγάϊηρ τὸ [86 ὅ0Π0]., μ6 ννὰβ. 580 “Βατά πρ᾽ {παΐ διὰ πενίαν τὴν 
τραγικὴν ἀπέδοτο σκεύην κακῶς πράττων ἐν τῇ τέχνῃ. ΑΤΙΒΙΟΡ Δ ΠΕ5 ἰπ 

τῃς “ Οετγγυίααες ᾿ ἄθοϊατοβ [μα [ῃΠ 6 οοπιροβί(ἰοπβ οὗ ΕΠ Θπε 5. οου] ΟὨ]Ὺ 
6 ϑυγαὶ ον εἰς ὄξος ἐμβαπτόμενος ἢ ξηροὺς ἅλας, ἀπά Ῥ]αΐο (οοχῃ.) 
ΘτΟῸΡ5 δῖπι ]ἢ ΜΟοτΊβίτηιβ, ΟΡ. ἴλδη. 151. 

1. 1215. διεμύλλαινεν. 5000]. ὑπερηφανῶς τὰ χείλη διέστρεφεν ὡς 
χλευάζων καὶ μὴ ἡσθεὶς τῷ λελεγμένῳ. 7 εοῤλγασίμξ “ Ῥατθοα πρ ΗΪ5 
1105, Ῥοβίηρ ἂ5 μ8 “"βιρυίου ρϑιβοη ; πα ἀεθϑρίβίπρ [Π6 τὶ θα] τυ οἵ 
ῬΒΠοοΙθοη. 

1. 1317. ἐπὶ τῷ κομᾷς ; “οπ {Π6 Ξἰγθηρίῃ οἵ γαῖ ἀο γοῖι ρ΄ πτηθ γουτγ- 
561{2᾿ Ιοηρ ΒΑΙ͂Γ νγᾶβ ΞΙρροβεά ἴο τηατὶς ἴῃ ὙΕΆΤΟῚ 85 ἃ [5] ηΔ 0 ]6 
ΔΠᾺ διτορσαηΐ Ρθῦβοη. 866 οἡ 510. ]. 446. 

1. 1318. κωμῳδολοιχῶν, “ ῥ]αγίπρ Ὀαϊοοη «πα ραγαβίίς ἴο, τὸν εὖ 
πράττοντ᾽, “ἃ τηᾶπ ὙΠΟ ἰδ ἴπ Ῥγοβρθίοιιβ οαβθ.᾽ [Ιπ δῃ. 527 τὸν εὖ 
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πράττοντα τοῖχον 15 ἴῃ 6 ΘΟ οτί4 0} ]6, Ἰθενγατγᾷ 5ἰ4θ οὐ ἐπε 5810, {πτίμοϑὶ 
ἴτουα ἴῃς Ὀαυϊοιῖπο οἵ τῃ6 νγανεβ ἀπά [ῃς 5ρ᾽ αϑῃΐηρ οὗ {π6 βρταυ. (ΟἿ, 
ματτυολοιχός ΝᾺΡ. 451, ὙΠΪΟΙ 56 Ὲπὶ5 ἴὺ τηθᾶῃ “ῸΠ6 ὍῈῊΟ 1105 ἀαἰπίν 
Βαβῃεβ. 

1. 1320. λόγους λέγων, “ ἐ6]]ΠἸηρ σἴοτί 65, 45 ἴῃ Αςῃ. 298, 302. 
1. 1324. ὁδὶ δὲ καὶ δὴ σφαλλόμενος. ΤῊΕ τοδαϊηρ ἴῃ Κα. 15 δὴ καί, ἀπᾷ 

Ν΄ οπιϊβ δή. ΤΟΡταο τὶρθε]ν οῖνεβ καὶ δή, [Π6 ταρϊατ Ρῆταβα ἴῃ 5π0ἢ 
ΔΗΠΟΠΠΟΘΙηἐΠΐβ ; ΟΡ. ἀτὰρ αἵδε καὶ δή σοι προσέρχονταί τινες Τ,γεἶκί. 65 ; 
ἡδὶ δὲ καὶ δὴ Λαμπιτὼ προσέρχεται ἴΌ. γ7 ; ἀλλ᾽ οὖν οὑτοσὶ καὶ δή τις 
ὄρνις ἔρχεται ἂν. 268. 

1. 1326. ἄνεχε, πάρεχε. ῬΆΙ]ΟΟΙεΟΠ ΟΟμπγ65 τεα]ϊηρ ὁπ ἴο {πῸ βίασε, 
ΜΙ ἃ ἴοτοι ἴπ Πἰβ παπᾶ (οὐ, ρβεύβαρβ, οπε ἴῃ βαθῇ Παπά, ορ. τάσδε τὰς 
δετάς ἰηΐ. 1. 1361). ΗΕ 5 δοσοιηραηίθα ΡΥ [με ἢπίε- στ] Τ)ατάδηϊϑ, 
ὙνΒοτα 6 Πδ5 ᾿πνεϊρ]εα αὐγᾶν ἴγοτη [ῃ6 σΟΠΊρΡΑΠΥ Οὗ ρστιθβίβ ἴο Βοτη 586 
να5. Ρ᾽αγίηρ. ϑοῖηθ οὗ {πῸ σιιδβϑῖβ [Ὁ]1ονν Ηΐπὶ (1. 1328), ἀπα ργοθαθὶῪ 
τὨγθαΐεπ ἢΪπὶ ἴογ Ὀσεακίπρ ΠΡ {ΠῈ ρατίυ. [{ ἰ5 ἀϊπου το ἀξοϊάθ ἐπα 
τηθαπίηρ οἵ ἄνεχε, πάρεχε. ΤῊΘ φσεποῖαὶ ρυτγροτί ἀπά βοιμπά οὗ ἰῃθ 
ΟΓΩ͂Θ. ΘΘΈΙῚ5 ἴο ΓΤῈ08}} ἂν. 1720 ἄναγε, δίεχε, πάραγε, πάρεχε, ἌΠΕΓΕ 
τῇς ΟΠ σι 15 οἱ θατίηρ [Π6 νγανὺ ἴοσ {Π6 πηδυγίαρα Ῥγοοθββίοη : “ [811 Ῥδοῖκ, 
ΟΡΕΠ ὉΡ, ΠηΔ Κα ἃ ἴτοπί, σίνε τοοσὰ "᾿ς ἢ πάρεχε ΠεΓΕ νγῈ τηδῪ Α͵50 
ΠΟΠΊΡαΙα πάρεχ᾽ ἐκποδών Ξ“ιρ. 1. 949. Βαϊ {ῃ6 σομηρίπαίίοπμ ἄνεχε, 
πάρεχε οσουτβ ἔννίοθ ἴῃ Εὔτὶρίάθβ. [πῃ Ουγο]. 203 [86 56Ἔπα 15 1αϊὰ ἴπ {π6 
οάγοτη οἵ ῬΟΙΥ ΡΠ θτητ5, ΠΟ 15 τατπσ Π15 ϑαίγυβ ἴοσ θεΐπρ' το πηῖθ5 ἰπ {Πεὶτ 
ἀμπίγ. ΗἩδτηδπῃ δχρ]αίηβ ἄνεχε πάρεχε, ἃ5 Ξροκεὴ ὈΥ (με Ογοῖορϑ: 
“Βίης Δ4Ἐ1Ρ1ἴα δὰ τηϊπαπάτπι αἰ 4115 σϑὶαΐς ᾿ππλθ πη δίίο] ἱπ θεαί, πὶ οἱατγα 
νἹἀθαΐ αυϊὰ ἀσαέιτ, σαβεϊραΐατιβ Δ] 146 π|. ΑΠπα ἴῃ Ττοδά. 298 (αββαπᾶγα 
ΘΟΙΊ65 ΤΠ] οη {Π6 βΐίαρθ, Ὀγαπαϊβῃϊηρ {πΠῈ παρ ϊ4] ἰοσγοι πα ἰηνοϊκίησ 
Ἡγτηβῃ : ἄνεχε, πάρεχε, φῶς φέρε: σέβω, φλέγω, |: ἰδού, ἰδού, ] λαμπάσι 
τόδ᾽ ἱερόν, »Υ}Ϊ ἢ τγα ΤΥ τεπάσσ, " γαῖβα [Π6 Ὀγαηᾶ, 5ῃον {πε Ἰρμῃῖ, Ὀτίησ 

ὙΟῸΓ [ΟΓΟΒ ᾿ ΤῸ βεϑιὴβ τηοϑὲ παΐισγαὶ ἰο δάορί {π6 βαπηα ἰπίεγργοίαίίομ 
ΠΕΓΘ, ἃ5 ἐπῃοπρὴ ῬΗΙ]ΟΟΙεομ τγὰβ μεδάϊηρ ἃ ῥργοοθββίοπ, {κὸ [πΠ6 ψυἱ]ά 
( αββαπάγα, ἴογοῃ ἴπ μβαηᾶ. Βοίῃ Αὐβίορῃαπεβ δη4 Εὐτὶρίδβ τηανὺ Πᾶνα 
Ῥοτγονγθα ἔτομη {μ6 βᾶπηθ 50ῦτοα- ἴΤῸΠῚ 5ΞΟΠῚ6 [ΑΤΊΪ ΔΙ ἀθβου ρίίοη. ΟΥ 
Ρἰοίατα. Βυξ δ5 {π6Ὸ ργοάποίίοη οἵ ἴπΠ6 Ττγοδάθβ νγὰβ ΒΟπη8 γ8α75 ἰδΐεγ 
1μαη {παὶ οἵ ἰῃς “δ δαβρβ, νγχε τηϊιβί ποῖ βΊΡΡοβε {παΐ νγε Βανε Πεῖα 
4 Ῥατοάγν οὗ Επηρ[ 465. 

Ἰ. 1229. οἷον τιΞεᾶ 45 8ῃ δχοϊατηδίοσν δάνειρ νυ] σκευάσω -- ὡς 
σφόδρα, οτ (με ΠΠκῈ: “ον [πΠογοῦρὮ]ν νν11] 1 σοοῖκ νοῦ ἱπίο {το ἤβἘ !᾿ 
50. ὅ080]. ὑμᾶς ὡς ἰχθύδια πεφρυγμένα τῇ δᾳδὶ φρυκτοὺς σκευάσω 
ὀπτήσας. 

Ἰ,.132322. Τί οσαηποί Ὀδ τὶσμε ἴο αβϑϑῖρῃ, ἢ ΒεΙρκ απᾶ ΕΪοΒΐοσ, ἐπ6 
ῃδχί νγογᾶβ ἰο Βάἷς]γοίθοη. ῆε 4ο ποῖ ὄνβεὴ Κπονὺν ἰπαΐ μ6 νγαβ οὗ {πῸ 
ῬΑΙΥ ; ἀῃὰ ἢ6 ἄρββ ποῖ ἄρΡρβδσ οἡ ἴῃς 5ίαρε {1} 1, 1260. ΝῸΌΓ οδῃ 
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ΔΌΤΕΞ. ΖΙΝῈδ 1320--1357. 

Μείπεϊις θὲ πε ϊῆοα ἴῃ ρἰνίηρ ἴποπὶ ἴο ἴῃμ6 ΟΠοστβ, νμὸ νου] ποῖ θὲ 
ΠΚ Εν ἴο τὨτοαΐθπ {Πεῖγ οἱ {τἰοπά. ὍΤῊδ βρϑαῖεγ τηβί 6 οπὲ οἵ {πΠ6 τῶν 
ἐπακολουθούντων, απὰ Κοροιθ τ]ρῃτΠν τοπιϊπς τι ἐμαὶ ἴῃ Κα. απᾶ Υ,. 
ἃ συμπότης ΟὐσουΓ5 ἀτηοπρ ἴμ6 οὐγαγιαΐίς ῥέγρογιαξ, πὸ ἀοαθὲ ἃ5 βρβακίηρ 
1Π656 ννοσγάβ, 

Ἰ. 1528. δικῶν, Τῇδ οἱὰ αἴςαβὲ μοῦ ουζάοεβ ἢ15 πον ἰβαοῃίησ. δ 
Ὑ1}1 ποῖ 50 τη ποἢ ἀ5 ᾿ἰδίθη ἴο ΠΥ πηθπίϊοη οὗ Ἰανγ-ϑαϊίθ:: 411] ΠΘ σαγο5 ΓῸΓ 

ἰ5 Πθατάδῃῖβ απ ἤδῚ ΟΠατπὴβ (τάδε 1. 1330). ΗΐΞ οΥΙ65 : “ Ρἰτοἢ ἀναγ [Π 6 
ῬΑ] ]οῖ-Βοχοβ᾽ ; αἰ πουρἢ ἴῃθγα νγαθ ἃ {ἰπ|ὸ 6 η ἢδ ὑγοι]α βου 0]6 οα 
[Π6 νγα}15 κημὸς καλός (500. 1. 99). 

1. 1340. οὐκ ἄπεισιν. ΤῊΘ τοδαϊηρ ΠΟΙ ἰἴ5 ΝΟΓΥῪ πησοτίαϊπ, ΚΕ. ἀπά Υ. 
Βοΐἢ ρἷνς οὐκ ἄπεισιν, Τ)ϊπ. ἀπά Μείη. οὐκ ἄπει. ΤῊ ποχί νγογσάβ ἅτὲ 
ΘΈΠΟΓΑΙΥ υυτ τεη ποῦ ᾽στιν ἡλιαστής ; ἐκποδών. Βιΐ ννὲ σαΐμοσ ἴτοπὶ [ῃ 6 
ἴοπο οἵ ῬΒΙ]οοΪ π᾿ β νγογᾶβ, [παὶ μ6 νγαηΐβ πὸ αἰ ϑίομ τας ἴο Ἰανν- σαί, 

ἀπ, ΠαίαγαΙγ, ΠῸ ΔΡρθάταποθ οἵ δὴν Πα]ϊαδί οὴ 1ῃ6 β0θηθ, ΨΈΟβῈ 

ῬΙΈΒΘΠοΘ ϑγου]α τοπλϊπα Ηΐτα οἵ 5θο ἢ ἐΒίηρθ. ΒΙαν 65 σοπ]εοίιτο, ρτϊπίβα 
πη (Π6 ἰοχί Πθγθ, ββθπὶβ ἴο σῖνο 85 σΌΟ ἃ 5686 85 ΔΠΥ Οἴοῖ δπηθπήδίίοη: 
“Μ1Π1 ποῖ Δ ΠΥ Πο]ϊαδὲ ὴῸ τηὰὺ 6 ῥῬγοϑδεπέ ΡῈ σοοά βῃοιρῃ ἴοὸ ψ]ἢ- 
ἄγαν ὃ 

1. 1342. χρυσομηλολόνθιον. ΤῊΘ “ΤΠΕΠ16 σο] θη σοοκομαίοσγ᾽ ἰ5 {ΠῈ 
Παΐο- οἵΠ] Τθατγάδηϊς. 586 15 ἴο “οτηὲ ΠΡ ΠΡΟπ {ΠΕ λογεῖον, 5 1ῃ6 {6 
Θἰτβ ἀτὸ Ὀιάάθη ἴο σομα ἰπ Αοῆ. 722 ἀμβᾶτε πότταν μάδδαν, οτ΄ {πε 
ἀλλαντοπώλης ἴῃ ΕΠ. 140 ἀνάβαινε σωτὴρ τῇ πόλει καὶ νῷν φαν εἴς. 

1. 1345. ὑφειλόμην, “πον οΟἸογε Υ 1 5ἴοϊθ γοῖ αὐῦαν ἔτοπι {ΠῸ 
Ῥαπαιιείοτϑ. 

Ἰ. 1352. υἱὸς ἀποθάνῃ. Α 50η τηαν ΡῈ Ξῃρροβεᾷ ἴο ἰδ1}κ οὔ {Π6 1 Ρεσίυ 
ΜΥΠΙΟΗ 6 Ὑ}1}] ἐμ)ου νμ απ Ηἰβ (δῖ μεσ 15 ἀεαά. Βαΐ ῬΒΙ]ΟΟΙΘοπ Πα5 σοπι- 
ΡΙδίε!υ τὰσηθα [Π6 [4 0]65 ὁπ ἢἰβ 50ῃ, ἀπ στενεσβαα {Π6]Γ παΐατα] στο] αἰΐοη. 
Ης Ροϑβεβ αβ {6 γοιπρ ῥγοῆϊραίς, Κορί νϑσὺ βίσίοι!ν ὈΥ ἃ βϑγίοιιβ--- 500 1 
ΤῊΘ ροβίτϊοπ οὔ ἴῃς. παλλακῇ νγαβ τῆοτε τϑβρεοίδ]ς [Πδὴ {παΐ οὗ {πε 
ἑταίρα. ΤῊς 5.Π0]. ἱπίογρτεῖβ λυσάμενος ὈΥ ἐλευθερώσας ἐΐς τοῦ πορνο- 
βοσκείου. 

1, 1355. φυλάττομαι σφόδρα, (1Π6 ραβδῖνε νοΐσθ)ὺ “1 απὶ Κερί ἴῃ 
ἄπταηςα ν]]ς.᾽ 

1. 1357. κἄλλως κυμινοπριστοκαρδαμογλύφον. Α'ε Τῇηᾶν ΤΕΠΑΕΓ, ἃ5 
ἃ πηοάθτη Θαπϊνα]οπί, “δηα, σοπουα ν, α ΗἸπι- 5 Κἰηπίησ, οἤβαβα- ρατίπρ' 
ηἰρσρατά. ΤἼζογα!]υ, κυμινοπρίστης, γγου]α θ6 οπς νΠῈ0 {τἴ65 ἴο βρὲ {Π6 
5164] Ξε οἵ {π6 οὐτηηλΐη ἰηΐο βοπιθίῃϊηρ 5111] 5πΊΑ]]ῈΓ ; ἀπα καρδαμο- 

γλύφος, οπα γγὙῆο ὑγου]ᾶ βοῦα ρα αὐγᾶὺ βοιπμοίῃϊηρ ἔτοτη [Π6 {ΠΥ 5θθα οὔ [Π8 
οΥθβ5. Δοοοτγάϊηρ ἴο Ατίβιοιϊς, ΕἸΠ. 4. 1. 39, [6 κυμινοπρίστης 15 ποῖ ΟὨΪΥῪ 
τηθαῃ ἀπ πρρατγαϊγ, Βα ἢ ἰ5. ἃ βοτί οὗ τπογαὶ Πυθα α5 ΨῈ]], δοκοῦσι 
γὰρ ἔνιοι ἤ φασί γε διὰ τοῦτο φυλάττειν ἵνα μήποτ᾽ ἀναγκασθῶσιν αἰσχρόν 
τι πρᾶξαι. 
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"74.455. 

1. 1358. μὴ διαφθαρῶ, “Ἰε5ὲ 1 Ρὲ τυϊποά.᾽ 80. 8080]. ἵνα μὴ ἐν ἐξουσίᾳ 
ἔχων τὰ χρήματα διαφθείρω. 

1. 1259. πατὴρ γὰρ οὐδείς. ὅ..}ο]. ἀστείως, εἰώθασι γὰρ οἱ παῖδες 
λέγειν, μόνος εἰμὶ τῷ πατρί (1 τὴ τὴῦ [αἰ μοι 5. ΟΠΪΥ 50Πη). ἀντὶ δὲ τοῦ 
εἰπεῖν υἱός, εἶπε πατήρ, παίζων (Π6 ἰ5 1Π6 ΟὨΪΥ απο 1 Πᾶνα ἰπ {πὸ 
γγοτ]ά 1). 

1. 1261. τάσδε τὰς δετάς. 866 500. 1. 1326 ποίρ. 
Ἰ. 1263. μυστηρίων, 1: 6. [88 “ ᾿π|{ἰαἰῖοη5, ΡΥ ΒΙΟμ Πα Πα Ῥεβεη 

Ἰπἰτοσποθα ἰπΐο 15 πον 16. ΤῈ. ὅ0Π0]. βαγβ ἐμαί ἰποβθα ψῃο Βαά 
Αἰτοδάν θϑϑη ἰπἰαἰθα ἱπίο {ΠπῸ6 τηγβίευϊεβ πϑεᾶ ἰο σίρε (τωθάζειν) {Πο56 
ὙΠῸ Παᾶ ποῖ γεῖ ππάεγροπα {Π6 σΕΓΟΠΊΟΠΥ, Δ Πα ἰουγΙ γ {ποτὰ ὈῪ ἀἜβοσι ὶησ 
116 τίίεβ. 

Ἰ. 1265. ποθεῖν ἐρᾶν τε, “γοῖι 5ε6πὶ ἴο ΡῈ ἴπ ἰονε δπᾶ ἴο μανα 
ἃ Ῥαββίοῃ ἴοσ ἃ ἤπε τἱρε---οοϊπη Ε᾿ σοροῦ ἰ5 Ραϊ ἃ5 ἃ 5|ΓΡΙΙΒΕ ἴοι κόρης, 
ΜΠ Ὧπ ΔΙ] βίου ἰὸ Τατάδπῖὶθ ἢ ἡ Ποπὰ ῬΒΙ]ΟΟΙεομ νὰ ϑροσίηρ, 
1ποῦν ἢ Π6 νναϑ " πηιδίτισο ρσορίοσ Πιπειὶ ᾿ ΗΠ οσ. Οά. 3. 15. 4. 

1. 1266. οὔ τοι καταπροίξει, “γοιι 5.411 ποί σοπὴς οἵ βοοί- τε. Ὁ ρ. 
καταπροίξει νἴζἢ κλέψας Ἐπ. 435, ἀπα ψ] διαφθείρας ἰηΐ. 1. 306. 

1. 1565. ἐξ ὄξους δίκην, “4 51 ἴπ ρΡίοκ]6.᾽ Τἀ{. ἃ βυὶξ αἱρρεᾶ ἱπίο 
1πμ6 ὀξύβαφον (Αν. 5361) «πᾶ οαττὶεα “ ἴτοτη {Π6 νἱπερσαγ᾿ ἴἰο {με πηουῖῃ. 

1. τ269. ποίαν αὐλητρίδα, “ ἤυίε- Ίτ], ἱπἀεεα Γ᾿ 866 οἡ 510. 1. 1202. 
Ἐὸτ {με ππυιβιαὶ αἰνίβίοη οἵ ἴμ6 ἀπαραοβὶ ἰπ κλέψαντἄᾶ, ποΐᾶν ερ. Ῥαχ 
18γ, Ἀδπ. 1220. ΕἸΠΊ5]ευ ρτοροβεά ποίων ξυμποτῶν ; 

1. 1370. ὥσπερ ἀπὸ τύμβου πεσών. ὙΠὶβ 15 ἃ τηοάαϊ!βοαίίοη οὗ {πὸ 
ῬΉταβε ὥσπερ ἀπ’ ὄνου (ἀπὸ νοῦ) πεσών ΝΡ. 1273. Τὶ ΚΕΕΡ5 ἃρ {πΠ6 
Ιάεα οἵ Βαβι γοίθδοη Ρεΐηρ τθα}]}Κ ἃ τυμβογέρων, “νΥο Πα οοΙηδ ππ ὈΠΠρ 
ουΐ οὗ ΠΪ5 στανε᾽ ; δηᾷ ἴΐ ἰ5 Ἰηἰεπήβα ἴο οἂρ {πε ὡραίαξ σοροῦ οἵ 51}. 
1 1568. 

1. 1373. ἐστιγμένην. ὙΠΕτΙΕ πιυβϑὲ παν Ῥθθη βοιηθίίηρ ῬΘΟΌ]Πτ ἴῃ 
[Π6 οοβίμπια οὐ Τ)γήδηϊβ ἴο βιιρσαβί ἃ ἴοσοῃ ; θαΐ 1ἴ 15 ποί δαϑύ ἴο 566 
μαΐ ἴξ σου] μανε Ῥεβεπ, πο ΨΥ (μῈ ἴογοι μου] ΡῈ ἀεβογ θεα 5 
ἐστιγμένην. ΤῊε 5.}0]. 5αγ5 {παΐ ραϊζετηβ ὑγεία ἄγαννῃ οὐ ὑυϊοΚεα οἢ 
{Π6 [οτοῃτ-οαβ65 ; ἀηα (Πθτα τηὰὺ ΒῈ ἃ ἔπ ΠΕῚ ΔἸ] πβίοη ἴο {πΠ6 Ὀτγαπαᾶ οσ 
ἃ Τυπανγαν δἷανα, 1 ἢ Τ)ατάδη!5 την Πᾶνα Πδα τηδτκοα προη ΠΕΓ. 

1. 1280. ἀφελόμενός σε, “ ἰακίηρ ΠΕΙ ΑΥγΑῪ ἴτοτῃ γουῦ, [μἰηΚίπρ γοῖ ἴο 
ΒῈ 8 ἀβοαγβ «πᾶ ρονγευΐθθβ οἱ τηδη. 

1. 1382. Ὀλυμπίασιν, “ αἱ ΟἸγπιρία.᾽ 86:6 ὅ5.8}ο]. νῦν προπαροξύνεται. 
λέγει γὰρ περὶ τοῦ τόπου Τ,γ5ἰΞί. 1121. Ὀλυμπίασιν 15 Δἢ Δάνετθ!Α] ἔοττη 
ἔτοτη ᾿Ολυμπία, {Ξε θύρασι, Πλαταιᾶσι, ὅζε. 

1. 128γ. ἐξέμαθες, “γοῖῖ ἢανε σροΐ ὋΡ ὑοῦ “ΟἸγπρία "ἡ ν6}1} 
ΒΑεΙγοΙεοη δα τϑοοπηπιοπαάβα ῬὨ]]ΟοΙβοη (58. 1. 1100) το θὲ ἐποτοιυρὮ]ν 
Ῥοβίεα Ρ ἴπ ἃ}1} (8 ἀβί4115 οἵ [Π8 παγκράτιον. ἘΠ 5ῃονγ5 ΒΙΠ1561{ ἴο 6 
Δ} δρῖ Ρυρ]]. 
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ΔΝΌΤΕ5. ΜΙΜῈ5 1358-1410. 

Ἰ. 1388, ΑΡΤΟΠΩΛΙΣ. ΤῊ ὑγοιηδη ἰβ οπ6 οἵ [Π6 ΤΏΔΠΥ ῬΟΙΘΟΠ5 ὙΠΟΤΩ 
ῬἈΙΟοΙθοι μαα αἰϊαοκοα ἀπά πηαϊιγθαϊθα ἱπ ἢ ἀγαπκθη ῬΓΟρΡΤΘ55 ἔτο πὶ 
16 Ῥαπηποῖ. ὙΠΟΥ Παᾶ ἀρρεαγεά οἡ [ἴῃς ϑἴαρα ἰπ ]. 1322 51.» ἀπά παά 
ΟὨΪΥ ὙΠ Βάγαννῃ ἴο ΘΘΟΠΓΘ ΞΕΠΏΠΊΟΏΒ65 ΔΠΑ ὙΠ Π65565: ΠΟΥ ἰΠ6Ὺ ΟΟΙΩΘ 
Ποοκίηρ ἴῃ ἀραὶπ ἴο Πανα [6 Ἰανν οἵ τῆς οἱὰ τηαπ. Ὅῇε ἀρτοπώλιδες οὗ 
ἴῃς Αἰδεπίαπ ταατίκοῖ πγεσα ποίοτίουβ ἕο ἴΠ6 νἱροῦγ οἵ {Πεὶγ ἰδηρτιαρθ. 
Ορ. απ. 857 λοιδορεῖσθαι δ᾽ οὐ πρέπει ] ἄνδρας ποιητὰς ὥσπερ ἀρτοπώ- 
λιδας. ῬΒΪΙΟοΙδοη Παᾶ Ἱκποοκοαᾶ οἱ [86 ννοιηδῃβ τὰν “]Ἰοανε5 ἡνουίἢ 
ἴδῃ ΟΡΟΪΚ5, πᾶ, 5 ἂπ εχίτα ἰοΐ, ἔουσ (Ἰοανε5) τηοτθ.᾿ 10 15 τοηρίϊηρ ἴο 

δοοοθρί ἴπ 6 εππθπάαδίίοη οὗ Ποῦτεα απ (ορεί, νἷΖ. τεττάρων (5.. ὀβολῶν) 
ἴοι τέτταρας, νΥΠΪΟῊ 5οοτὴβ ἰο αὐὰᾷ πὸ πεν ροϊπίὶ ἰο ψῃαΐ υγϑηΐ Ῥείουε ; 
ὙΠ οτθαβ ὙΠ τεττάρων νΥ6 σαΠ ΤΟΠΩ͂ΘΥ ὁ δῃ οχίτα ρᾶτοαὶ οἵ σοοάβ νγογίῃ 
ἴουγ ΟὔΟΪ5,᾿ θεΐπρ ἃ Ρατί οἵ μεσ φορτία 1ηΐ. 1. 1308. 

1. 1304. λόγοι, “5ἰοτῖο5.᾽ 866 500. ]. 1258. 
1. 1296. μὰ τὼ θεώ. Τῆς “ἴνο ροάάεβϑθεϑ᾽ αὔὲ Ἰ)ετμθίαγ δπαᾶ Ῥοτ- 

ΒΕΡΒΟΙΕ, ἃ5 ἴῃ Γ,γϑὶβί. 51, 112, 148, ΤῊΣ Ἐρὶς ἔοτπι θυγατέρος ἴ5 ἀρΡτο- 
Ρτίαΐα ἴο {Π15 σταηά ρεάϊρτϑδ. 

1. 1405. σωφρονεῖν ἄν μοι δοκεῖς. ΤΠΐβ, [πΠ6 τεδαϊηρ οἵ Κ. απᾶ Υ., 
ἢαβ. Ῥθδθῃ πϑρά]θθϑὶυ αἱϊεσεα ῬῪ ΒεηίϊοΥ πα Βεγρὶς ἴο δοκοῖς, ἃ [ΟΓΠῚ 
ποί Τουπα ἰπ ΑἸΠβίορμαποβ, ῃοὸ νου υυτῖία δοκοίης, ορΡ. ΝᾺΡ. 1422. 
ΤῊΣ αἰτογαϊΐοη μα Ῥδεπ πηδᾶθ Ῥδθοδιβα οἵ [Π6 βιιρροβεα πβοβββίτυ οἵ 
Πηάϊηρ δῃ ορίαϊϊνε ἴου ἄν, ννῃῖοῃ Ππονγενεσ Ῥεοηρθ ἴο {π6 ἱπῇη. 
σωφρονεῖν. (ρ. Ευτ, Η]ΡΡΟΙ. 469 ἐς δὲ τὴν τύχην | πεσοῦσ᾽ ὅσην σὺ πῶς 
ἂν ἐκνεῦσαι δοκεῖς ; 

1. τ4ο6. ὅστις εἶ. Μγτίϊα ἄοεβ ποῖ Κπονῦ ῬΒΙ]ΟΟ]θοπ’5 ΠπαπΠΊ6. 
1. 1407. ἀγορανόμους. ΕῸΓ [6 Ξ.ΤΏΤΊΑΤΥ 1πτβα]οίίοη Ἔχθγοϊσε ὈῪ 

{Πε56 “οἱοτκβ οὗ ἴῃ6 τρασκεῖ᾽ 5βεαὲ Α}ῃ. 723, 824. ὙΠεῖν ἀπίγ ᾿γὰ5 ἴο 
ΚαῈρ ογάεσ, ἀπά ἴο βαρεγνίβε [Πς [αἰ γηεβ5 οἱ 5465. 

1. τ4οϑ8. Χαιρεφῶντα. ΤῊς Ῥακίπρ-νν ομιδῃ -Πα5 βεουτεα (λαθγεῤῆο)ε 
85 ΠΕΓ ΒΕΠΠΙΠΟΠΕΙ (κλητῆρα, 566. Οἡ 510. 1. 189 ἀπά ορ. Αν. 1422). 
ΘΒ δεγερβοη, (μ6 ἐτεπᾶ οὐ ϑοογαίεβ, 15. ἀββογιθεα ἴῃ Ρ]αῖ. Αροὶ. 21 45 
σφοδρὸς ἐφ᾽ ὅ τι ὁρμήσειε. Ἠδξδ νγαβ οπὲ οὗ (εξ νἱβίϊοιβ. ἴο ψΠομὰ [ἢ 6 

ΤεΙΡ ϊς ῥυθϑίθϑϑ τηαᾶθ [Π6 δῃπουποειηεηΐ ἴπαΐ ϑοογαΐθϑ νγαθ ἴῃ 6 υνὶβαβῖ 
οἵ τηδηκίπά. Βαϊ {πε 85.080]. τοργοάποθβ 411 [ῃ6 ἰδυηΐβ οἵ {Π6 οοτηΐο 
Ῥοεῖβ ἀαραϊηβέ Ηἰπι, οα]]πρ' Ηἰπὶ ἰσχνὸς καὶ ὠχρός, τὸ δὲ ἦθος συκοφάντης 
καὶ κόλαξ, πρὸς δὲ καὶ κλέπτης καὶ αὐχμηρός, τὴν δὲ περιουσίαν πένης. 
Ηδ τϑοεῖνεβ {πε πίοκπαπης οἵ “ Βαϊ (νυκτερίς) ἰπ Αν. 1296, 1564; ἀπά 
815 οαάανοτγοιιβ ἀρρδϑάγαποθβ ἰ5 αἰ] βα ἴο ἰπ ΝΡ. βοᾷ. Ετοπὶ {Π6 γε]]ονν 
τἰηρσα οὗ μἷβ. σοτηρ]θχίοη ἢ νγα5 οδ]]Ἱεᾶ Ὀγ ΕἸΡΟΙ 5 πύξινος, “ΠΚΕ Ῥοχ- 
νγοοάᾶ,᾽ ορΡ. ἱπῇ, θαψίνῃ ἴτοτη {πε ἀγε-ννοοά θάψος. 

1, 1410. ἀντεδίδασκε, “γετα ἰγαϊπίπηρ'᾽ Τίνα] ὉΠ οσιιβοβ.᾽ Ζασιές, ἃ παϊϊνε 
οἵ Ηετγπιοηβ, οουηίεά Ρίπᾶαι ἀτηοπρ Πῖδ5 ΡᾺΡΙ]Θ: μ6 νγαβ ἰατηοιθ ἃ5 
ἃ ΘΟΙΏΡΟΒΕΙ οὗἉ ἀμ γτατη 5 ἴογ οὐο]ς ομοπιβο5. «δζηιογῖαες οἵ ( 605, ΠΪ5 
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"74.5.5. 

στοαί τῖναὶ, μβαὰ « 1ἰ5ὶ οἵ ἢἔιγ-ϑὶχ νἱοΐοτίθς ἴο ἢἷβ πᾶτηθ. Ιὲ τηΔΥ 6 
ψ [ἢ ΔΙ] βίοη ἴο {ἢ 15 βἰη σι αν σασοοββ (Παΐ 1ἀβι5 βαϊά ὀλίγον μοι μέλει. 

Ἰ. 1413. κλητεύων. ῬεΙῆαρβ 1ῃϊ5 15. {πΠ6 εαβίθβϑξ ετηθηααδίίομ ἔοσ κλη- 
τεύειν, {πε τεδα!ηρ οὗ Κ. απὰ Ν. δπὰ [6 Μ55, σεπεγα!]ν, ννΒΊΟἢ Πατάϊγ σᾶ 
Βα ογοεᾶ ἱπίο τπηακίηρ 56η56, ἃ5 ἴξ ἴ5 [ῃ6 ρα] ἕδος οὗ ΟΠμαθσθρθοη δπᾶ 
ποῖ οὔ [μ6 νγοπηδῃ ἰΠαΐ ἰ5 Βεσε Ῥείηρ τἱ ἀἸου]εᾶ, Βαΐ 5111] π6 ραποίπαίίοη 
ἷ5 ααϊΐε πἀποοτίαϊπ. Αβ {Π6 ἰεχίὶ βίαπάβ μεῖβ, ψὙὰ ΤηΔΥ ΤΟΠΑΘΓ, “ γΟΙ,, 
ὙΡΉ116 δοίϊηρ᾽ 45 ΒΌΤΩΤΠΟΠΟΙ ἴο ἃ γοΟΤηΔΠ, τα γουγβεὶ Π|Κα ἃ βα]]ον-  οεὰ 
πο οἰϊπρίπρ ἰο {Π6 δεῖ οἵ Ευτὶρι4ε5.᾽ Οὐ, σι {Πμ6 οοϊηπια δἴΐζεγ 
θαψίνῃ, “ἴῃ ΡΙαγίπρ γουΓ Ρατί οἵ 5ΠΊΠΊΟΠΘΙ, γοιὰ ἅτε {πὸ ἃ βϑδ]]ουν 
ὙΥΟΠΊΔῊ ---ἴπο,᾿ ὅζο. ὙΠΕ βουγονβ οἵ πο ἀπά μετ [αἴδ] ἰβαρ ἱπίο 1Π6 5εᾶ 
ψγοτα 1Π6 βυθ]εοῖ οὗὨ οπε οὗ ἴῃ πποβὲ τουποῃΐπρ οὗ 411 {πε ἰταρβᾶϊεβ οἵ 
Ἑυτὶρί 65 (βεε Αςῃ. 434). Νὸ ἀοπθί μετα νγα8 50ΠῚ6 ἔα 1] 18 Γ 506 Π6 ΟΓ 
Ῥίοίατα οὗ [86 Ῥα]ε 1,δάγ οἱαβρίησ [με ἔδει οὔ {πε βίαίπε οὗ βοπιε βοά, ἴῃ 
δΔΠ ἈΡΌΠΥ οὗ Ξιρρ!ϊοαίίοη. ὙΤὴῈ νοτὰ Εὐριπίδου ἰ5 Ὀτουρῃΐ ἴπ 85 
ἃ ΒΌΓΡΓΙΙΒΕ, 50 85 ἴο 56οῦτα ἃ βίσαυ βδῃοί αἱ {πῈ ροεῖ. 

1. 1418. ὕβρεως. ὙὍΗΟ ὕβρεως γραφή ἱπνοϊγεά 4 2 ποτα βεγίοτιϑ 
ὉΒατρε ἴμαπ βλάβης γραφή Ῥτοιρῃΐ Ὀγ ἴῃ6 ἀρτόπωλις. Α φστοβθ οᾶβε οὗ 
ὕβρις ἀραϊπϑί ἃ ἔτεα βεῖβοπ τηΐρῃΐ ΡῈ ρππίβῃεα Ὀγ σοπῇβοδίίοη ΟΓ Ἐν ἢ 
ἄβδιίῃ ; ἀπά, 1 ἃ ἥπε ννὰβ ᾿πῃηροβεά, ΟἹΪΥ εἴενεη ἄδαγϑ ναῖε 8] ονγεα ἴον 
15 ραγγηεηΐ, ἐπε οσὶ πηῖηα] Ῥείη ἱτηρτίβοποα {Π] [με ἀεθὲ νγαβ Πα! αἰαά. 
Τα βεγίοιιβ δεἰεπηθηΐ ἴῃ βϑιοἢ Ῥτοσθθαϊησϑ τγχὰβ [παῖ {πε “ οαίταρο᾽ τηϊσῃϊὶ 
ΡῈ τεραγάβα ποὶ αδ5 Ῥεΐνγεεπ ῥ᾽ αἰ μι ἀπα ἀείεπάαπε, ΡῬαΐ Ῥεΐνγεεπ {88 
ἀείεπάδηϊ απαᾶ {ῃς 5ίαϊεβ. 

1. 1420. προσείσομαι. Τί ἰ5 ἃ πηϊδίακε ἴο ἀϊνίάε Πϊ5 νγοτᾷ ἱπίο πρὸς 
εἴσομαι α5 Τλἰπά. «πα ΒεΙρὶς αραϊηβί 4} Μ55. ἝὉρ. ΡΙαῖ. Αροὶ]. 20 ἃ 
πείθουσι... σφίσι ξυνεῖναι χρήματα διδόντες καὶ χάριν προσειδέναι. 

1. 1421. ἐγὼ μὲν οὖν. ῬΉΙΠΟΟΙΘΟΠ βοοτηβ {Π6 ἰάδα οὗ δἰ5 50Π᾽5 ἱπίϑγ- 
νεπίϊοηθ. Ηε 11] πιάπασα ϑοῃ {[Π{{|π αἴαϊτ [Ὁ Πίτηβοῖ ! Βαϊ Πΐ5 
αἰτεπιρίεα σομηρσομηῖβα θη5, 45 νγ8 ταϊρῃΐ ἐχρεοΐ, ἴῃ Π15 δα αϊηρ ᾿π58]} ἴο 
ἸΠ] πτυ. 

1. 1427. Συβαρίτης, οΡ. 580. 1. 1259. ῬΒΙ]ΟΟΙεοη Βα 5ποςσεοαθα ἴῃ 
αρσρταναίϊηῳῳ [πε ἀρτόπωλις ὈΥ δὴ “ Δεβορίς᾽ βίοτγ. Ηδτγα ἢθ ῥσοάτποεβ 
ἃ 5 πη 11ατ εἤεοϊ ΒΥ ἃ " ϑυ θασίο.᾽ 

1. 1431. ἔρδοι τις. (Οἴσετο (Τιιβο. Πῖ5ρ. 1. 18) σῖνεβ [Π15 Ῥσόνετῃ ἴῃ 
ἃ 1 αἰΐπ ἴοιτη : φρίαηε γιείσψιηθ γιουΐέ αγίθηι 1721 λας 56 ἐχεγεεαΐ ; ἀπά 
Ἡόοταςοα ἱτηϊζαΐεβ ἰἃ (ΕΡ. 1. 14, 44) φιαρη βεΐέ τεέεγχιε, ζίδεγις εεογεσθῶο, 
ὀχεγεεαΐ αγίενι. ὙΤῊΘ σαπαϊά {πἰδηα τηθδῃβ : “ου Κπονῦ ποῖμίπρ ἀροῦξ 
ἀτίνίηρ, γοῦ βου] πονεσγ μανα τηουπίβα {πῸ οματγιοῖ. ῬὨΙ]ΟΟΙΈοη 
ἱπίθ πᾶς. Πΐβ δρρ]ϊοαίϊΐοπ ἴο θὲ : “Υοι. Κποὺγ ποίμίηρ δροὺξ Ἰαν-Ρτο- 
ςεραϊηρθ; ἀοπ᾿ Ῥερίη μετα; Ῥεϊίεσ σὸ ἴο Ἰ)οοΐοσ ΡῬΙἐα]π5. ἀπᾶ- μανα 
ὙΟΌΙ ὑοῦ πα5 ἀγεββθα. 

1. 1432. εἰς τὰ Πιττάλου, 1. 6. “ἴο [86 Βουβε οὗ ΡΙ[[α]π|5. ϑΘοΑΙ Πρ ῈΓ 
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ΡῬτοροββά ἐς τοῦ Πιττάλου. Τῃ Αοἷι. 1222 ἴΠ6 τῖρῃιξ τοαάϊηρ 566 Π)5 ἴο θὲ 
εἰς (οἵ ὡς) τοὺς Πιττάλου, 56. “ἢ. ῬῈΡ115 οἵ Ῥι[Α]τι5.᾿ 

Ἰ. 1434. ἀλλ’ οὖν σὺ μέμνησ᾽(ο)ἡ. ὙΠΕε5Ε νγοτάβς ἄγ ργοῦδθὶν δά- 
ἀταββθα Ὀγ ἴπῸ κατήγορος ἴο ΒΑ ΕΙ γοΙδοη : ἦ ὟὟ Ε]1, γοῦ τπλιϑί Ῥθοτ ἴῃ τηϊπα 
[ἢ ἀπβϑυγοῦ 6 (ΡΠ ΟΟΪθοπ) σανε᾽ ; ἴοτ {Π6 Ιαβὲ Πἰπθ 5ϑῃονβ {παΐ Βάεϊυ- 
οἰεοη ΤΒβοσγοιρΉΪΥ ἀρρτβοϊαϊθα ἢἰβ Τα Ποτ᾿β Ρεμανίουσ. Βαξ ἴξ ἰβ ροββίθ]ε 
ἴμαξ 16 κατήγορος τὴᾶὺ Ποῖα ἔπτη ἴο ἴῃς κλητήρ, αϑκίπρ Πΐπη ἴο ἴαϊκα 
ποΐρ οἵ νγῃαϊ ῬΒΙ]ΟοΙθοη μαα βαϊᾷ. ΤῊϊ5 15 βοιηθννῃαΐ βιρροτίεα Ργ {πε 
ποχὲ νγογᾶβ οἵ ([Π6 κατήγορος, Ἰ. 1426 ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι. 

Ἰ. 1437. οὗὐχῖνος οὖν. ΤῊΪΞ οοπίεπιρίποιβὶν ἴα Κο5. τ ρ μαρτύρομαι 
ΒῈΡ. : “7π5ΐ 50, {π6 Ἰπρ, Πανίηρ ἃ ἔτ επα αἱ Βαπηά, οα]] θα ἨΪπὶ ἴο τυὶπ655.᾿ 
1 ἔχων τιν᾽ νγῈ ΠΙΑΥ ΞΌΡΡΙΥ κλητῆρα. 

1. 1438. ναὶ τὰν κόραν. ΤῊ" Μαϊά᾿ 15 Ῥεύβθρρῆοηθ. ὍΤὴῃδ γοιηδη οἵ 
ΘΥΑΓΙ5 πι565 Ποτὶς ἀϊαϊθοῖ ἴπ Πογ οαίῃ. 

Ι, 1440. ἐπίδεσμον, ΡΥΟΡΑΌΙΥ ἃ πιεία] Ραπηά, ἕο Κεαρ [6 Ῥσγοίκεῃ ρατί5 
οὗ (ῃ6 1ὰρ ἰορεῖμεσ. 80. ἴῃ 7ὰν. ϑ5αΐ. 14. 310 {π6 Ὀτοίκθη 16γ οὗ {πε 
Ογηϊῖο 15 τεραϊγεα " Ῥίαταθο σοτητηἶβϑα. 

1. 1445. ἐπιλείψουσι, “νὙ1}} τὰ 5Πῃοτί.᾽ ὙΠΕΙῈ Μ011 ποῖ θῈ Ἔπουρῃ 
κλητῆρες, 1ΐ 411 [ῃ8 Ρ]αἰπε1{5 ἡ Πο πὶ νοῦ ρσόνόκα ἰακα δοίΐοη. 
. 1, τ446. Αἴσωπον. ““δτοῤ νγὰβ δοοιβθά οὗ ϑβδουίϊερε ἴοσ βἰεαϊΐηρσ 
ἃ 58οΓβα νεββεὶ] τοίη ΠῈ]ρϊ. Αβ Π6 νγαβ Ρεϊηρ δε οπέ ἴο Ἔχϑουίίοη μα 
θα ἴο Πανε ἰο]α (ῃ6 Τε]ρῃϊαηβ (Π6 βίογυ οἵ ἴῃ Βεβὶῖθ, ννῃῖοῃ (μς 
5080]. οἡ Ῥαχ 130 ρσῖγεϑβ ἴἢπι : Τῆς Εαρ]β Βανίπρ βεἰζεὰ (ῃ8 Ββεδι]θ᾽5 γοῦν 
ΟΠ68, ἀη4 [ῃ6 Βεδῖ]ς ἴῃ τανεηρα Βαγίπρ ριιϑηθα {ῃ6 ΕΑρ]ε 5 Ἔερρϑ ἴτοῖη 
ΒΕΓ παβί, 8 Εδρὶε οοτηρ]αἰπθα το Ζειιβ, ψγῃο σουη56 1164 Πα ἴο θυ] ἃ Βοτ 

Θγτὶθ ἴῃ μἷὶβ Ῥοβοῖη. Βυΐ {π6ὸ Ββδῖὶς [Ὁ] ονγεᾶ τῆς Ἐδρ]θ {ΠῚ Π τ ἀπά 
θα ΖΖΘα ἀτοιπᾶ Ζευβ {111 μ6 Βα! γ τοβα ἴο Ῥγιβη [Π6 ογθαΐαγα αὐγαγ. 80 
1ῃ6 ἐρρβ [611 ουξ απ νγεσα θγόκεπ. ὙΠ6 ψογάβ οἵ Αδβορ ἅτὰ ἰηϊεπαθᾶ 
ἴο τεργεβεηΐ ἴῃ ῥτγοίθδε οὔ ῬὨΙ]ΟΟΙθοη, 5 μ6 15 θέϊπρ' Β6] Ρ 655 ὴν οαττθα 
ΟΠ οη ΗΪβ 5οπ᾽5 5Βῃου]άοις (ἀράμενος οἴσω σε 51}. 1]. 1443). 10 15 « ψατη- 
ἴηρ [ῃαι {Π6 νυβαϊκεβὲ πιαὺ πα νγαγϑ ἴπ ΜΕ ΪΟἢ το τηαϊκα {Πεἰστ ρόοννεῖ [6]Ὲ. 

Ἰ. 1454. ἤθη μετά τι πεσεῖται. ῬεΙπαρ5 (μΐ5 τεαάϊηρ 5 ἂ5 σοοάᾶ 
8. ΟΠ6 85 οδη ὈῈ δνοϊνϑά ἔτοτῃ (ῃ6 οοηΐαιβίοη οἵ ἢ μέγα τι μέγα «πᾶ μετα- 
πείσεται, μεταπεσεῖται: “μανίηρ ἴακοεπ ΠΕ ᾿Εβθοηβ ἱἰπ ἃ ἀἰβεγεπί 
ΠΒαγαοίεσ, ἢ6 Ψ1]1]1, ΠΚΕΙΥ ΘΠΟΌΘΉ, οἤδησε δὶ Παρὶϊβ ἴο Ἰπχυτυ ἀπά 

ἀαϊπεϊπεϑβ.᾽ Μετά 15 Ξεραταίεα ἔγτομη πεσεῖται ὈΥ Ζγμε575, ἃ5. ἴῃ ἀνά τοί 
με πείθεις 50. 1. γ84. 

1. τ465. φιλοπατρίαν, " Π]14] αἴεοϊίοη. ΤῊΣ νγνογά οὐ! παγῖ]ν τηθαῃ5 

“Ἴονε οἵ σοππηίγυ,᾿ Μν ΒΊΟΝ χοῦ] ΡῈ ἱπαρρτορτίαϊε μετα. 
1. τ468. τρόποις ἐπεμάνην. (ρ. 500. 1. 7γ44 πράγμαθ᾽ οἷς τότ᾽ ἐπε- 

μαίνετο. Νον (Πϊ15 νἱοϊεπί ραββίοπ ἢαβ θθεπ ἰταηβίετεα Ὀγ ἴῃς ΟΒοστβ 
ἴο Βάε]γοίθοπ ἀπά ἴο (με πεν {6 οι ΒΘ Βαβ τευθαϊεά. Ορ. ἐγὼ δ᾽ 
ἐπί τιν μεμάνημαι ΤΉΘΟΟΙ, 10, 31. 
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Ἰ, 1469. ἐξεχύθην, “ρτι5} ονεσ {Π6πι,᾽ “πὶ τοὶ οἃ Ὑ1 ἢ ἰγαπϑροσί αἱ 
τῃθτη.᾿ [,. ἀπά 8, αυοίε ἐκχεῖσθαι εἴς τινα ΟΥ τι, “ἴο ρῖνε οῃββεὶῇ ΠΡ ἴο 
ΒΟΠῚΘ ῬΕΙΒΟΙ ΟΥ {πίηρ,᾽ ῬΟΙΥΡ. 5. τοῦ, ὅζτο. 

1. 1473. κατακοσμῆσαι, “ ἴο ἢὲ Πἰπι οαξ ὙΠ τποτα ἀβοοσουβ σοπαποί, 
80 κατακοσμῆσαι οἷον ἄγαλμα Ῥ]αῖ. ῬΗαεαΓ, 273 ἃ. 

1, 1475. εἰσκεκύκληκεν, “80. ΠΕΙΡ της Τὶ οπυβι5, ΒΟῚ6 6ν]] ῬΡΟυΤῈΣ μᾶ5 
βεηΐ ἃ Ῥοίβοτγίηρ ἰγου]6 411] ἢ συ 6 Ὲ]5 ἱπίο οὐσγ Ποιιβα.᾽ Τα ψοχᾷ 15 
Ὀοτγονγοα ἔτοπιὶ {Π6 τηδομίποσυ οὗ {με {μεαίτγε ; [ῃς ἱπίθσίοσ οὗ ἃ μοιβα 
Ῥαίηρ ὑγουρηί ξοσινασγά. οα ἴῃ βίαρσε, απ {πθη το]]εά Ῥδοκ ἀραὶη οἡ {86 
ἐκκύκλημα. 80 ΤΉδβπι. 265 εἴσω τις ὡς τἀχιστά μ᾽ εἰσκυκλησάτω, “Ἰεΐ 
ΒΟΠῚΒ. ΟΠ6 ΤῸ]] τηθ ὕδοὶς.ὐ ἘὸῸγ (ῃ6 “νΠεα]ηρ οὐδ᾽ ορ. ἐκκυκλήσομαι 
Αοἢ. 409. Τί 15. ποίίσεδθ]ς {Παΐ {15 τβαρρεάγαποθ οἵ Χαπίῃϊαβ ψ ἢ 
ἃ [τεβῃ δοοουπί οἵ ῬΕΪ]ΟΟΙ Ομ 5 ἐβοαρϑᾶθβ βθΈὴ5 ἴὺ Ἰρποσα ΠΪ5. ΘΑΥ ΟῚ 
ΔΗΠΟΠΠΟΘΠΊΘΠΐ, 510. 1. 1202 [0]. Απά, ἱπάεεα, ῬΒΠΟοΙθομ Πααᾶ Ῥεδῃ 
ΘΔΙΓΙΘα ἱπάοοτβ ἴο Καθρ Ηΐπῃ ουΐ οὗ Πιτίμεσ τα ἰβοῃϊεΐ. 

1. τ4γ6. διὰ πολλοῦ χρόνου, “ ΑἰζεΓ ἃ Ιοπρ ἱπίεγσναὶ (οἵ βορτι εἰν). 
5686. ΟΠ 510. 1. 1222. ΤῊ ΘΟΙΏΠΠΟΠ τοπουϊηρ “ ἴοσ δ᾽ ἰΙοὴρ ψΠ1]|ς, 
ἀεβουιθίηρ (ῃ6 ἀπταίίοη οὗ ἔπιε, ἰἴ5 ὑτοηρ. Τῆς αδἰγδοίίοηβ οὗ {Π6 ννῖπα 
ἀηα {Π6 τητιϑῖο ὑγΈῈ 411 [6 τῆοτα ᾿γγοβίβει Ὁ] 6 ἰὸ [Π6 ο]4 τηδη δἷζεσ ΒΪ5 
ῬΙΟΙΟΠηΡΘα ἀΡβιϊποποθ ἔγοπα 5 0ἢ. ΘΠ] ΟΥ̓ Π[5. 

1. 1479. οἷς Θέσπις ἠγωνίζετο. ὙΠΟ ἀρεα ῬΒΙ]ΟΟΙεοη ἀρρτεοϊαϊε {μ6 
οἱ ἀ-[Ἀβῃϊοπρᾶ τηυβὶς οὗ ΤΒεϑρὶβ ἀηα ῬΕσγυπίομιϑ ; ξθα βαρ. 1]. 220, 269. 
Μτγ. Κορεοῖβ σαοίεβ ἔγοπὶ Βεβηί] εν β “ῬΠΑΙΑΥ5,᾽ οαρ. τι “ὙἼΠ6 αποϊθηΐ 
Ῥοείβ,᾽ βϑαγβ Αἰβμεπδθιβ 1. 39, "ΤΒοϑρίβ, Ργαΐζίπαβ, (ατοίπιιβ, ῬΏγυ πο μτ5 

ὝΕΓΘ οΔ]164 ὀρχηστικοί, ἀδποεῖβ ; Ὀδοδιβα {ΠῸῪ ποῖ ΟΠΪΥ πα τηποῇ 

ἀαποίηρ ἴῃ ἴῃ ΟΠΒοσιβ65 οἵ {πεῖσ ρΙαγβ, θῬαΐ {ΠΥ ἡγεσα σοτηπηοη ἀαποίηρ- 
τηδϑβίβιβ, ἰεδοῃίηρ Ἀπ ροάν ἰμαΐ Παὰ ἃ πηϊηα ἴο ᾿βασπ. Ορ. Ατιϑβίοί. 
Ροεί. 4. 14 τὸ μὲν γὰρ πρῶτον τετραμέτρῳ ἐχρῶντο διὰ τὸ σατυρικὴν καὶ 
ὀρχηστικωτέραν εἶναι τὴν ποίησιν. 

1. 1480. κρόνους, “ οἱ ἀ-[ἀϑῃϊοπεάᾶ,᾽ “ ἀοίατγας,᾽; 45 ἴπ ΝῸΡ. 398, 929; 
ΡΙαΐ. 581. ΟΡ. αἷβϑο κρόνιππος ΝῸΡ. τοΐο. 

1. 1481. τοὺς νῦν, {πΠ6 ἱττεβίβι θ]6. οπιοπᾶάαϊΐοη οὗ Βοῃίίου ἴογ {πῸ 
πηΪπί6 1110 1016 τὸν νοῦν οὗ {π6 Μ55., ΑἸάΐπ6 δά. απά ϑυ14α5. διορχησά- 
μενος, “ὉῪ ἀαποίηρ ἃ τπηδίοῃ ἀραϊηϑί ἐμοπη. ἘῸΤ {Π15 οτος οὗ διά 1π 
οοΙαρΡοσἰτοη, οΡ. διακεκραγέναι ἘΠ. 1403; διαγωνιεῖσθ᾽ ἌδΔη. 794; 
διαπεινᾶμες ΑΟἩ. 751; διωστιοῦνται [Ὁ] Α(ἢ. 24. 

1. 1482. τίς ἐπ᾽ αὐλείοισι. ἼΠεΞε νγοτγαβ τε δἀὐαγεββθα ἴῃ ΒΙρΉ ἰσγασίο 
βίγ]θ, ἔτοτη ββῃϊπα {Π6 βοεπο, ἰο {πΠ6 θυρωρός, ῃο 15 ἴο Ηπρ' {πΠ6 ἄοογ 
ΟΡξἢ ἀπά δάμη [μ6 ΤΟ] 5} οἱ ἃ τηὰπ ἰο (6 βίαρϑβ, ἴο Ἄβχῖδιε μϊ5 Ὀγαπά- 
ΠΕ πη ργονειηθηῖβ ΠΡΟῚ {πε ΟἹ 5ίυ]ε οὗ ἱταρσεαγ- απο α8. 

1. 1482. τουτὶ καὶ δὴ χωρεῖ, “15. τηϊϑ οί οΓ 15 ἱπάβθα βργθδαϊηρ. 
ΤῊΘ βαῖὴδ 1ἰης6 οσουγϑ ἰη ΝῸΡ. οο7 ; ἤδη. 1018, 

Ἰ, 1484. κλῇθρα χαλάσθω. Τῆς ρῇτγαβε 15 Επτὶρίάθβαη. Ορ. χαλᾶτε 
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κλῇθρα ἩΡΡ. 8ο8 ; 1. Τ΄ 1204; Ηεὶ. ττού. Τί 15. ΡΟββί]6 {μαΐ {ῃς 
αοίμα] νγογὰβ σοῦ 'π ΡΗΓΥΠΙ ΟΠ. 

Ι, 1485. σχήματος, “ἴμ8 ἤρτιγο᾽ οἵ ἴπ6 ἄαποθ. 80 ἰὴ Ηάΐ. 6. 129 
ῬΑΡΟΝ, Λακωνικὰ σχήματα. 

1. 1487. ὑπὸ ῥύμη 5, “ὙΠ ἃ τυβῃϊηρ νη Ϊτ],.᾽ ΤῊΪ5. οπιοη αδίϊοη οἵ 
ΤΡ ΟΚ ίοσγ ὑπὸ Ὑ π: ἰ5 ΡΈΠΟΓΑΙΠΥ δσορρίαβα. 

1. 1489. σφόνδυλος ἀχεῖ (ἠχεῖ), “τς 5Ξρ᾿᾽π6-]οῖπξ ογδοῖκς," 5ο. στα [πῃ ς 
“ὐννἰβεϊηρ τηοίίοη ᾿ οὗ μ6 θοάγ (λυγίσαντος), Βγ {πε νγοτάς πῖθ᾽ {πῖθι) 
ἑλλέβορον, “ἴακε « ἄοξε οἵ ΠΕΙ]Έθοτα,᾿ Χαπίῃϊαβ τηθαηβ ἱπαΐ ῬΒΙ]Οο] θη 
ας σοπο τανίηρ τηδᾶ ; ΒΘ] ]Θθοτα Ῥθίηρ ἃ ἔδτηοιιβ ΤΘΙΏΘΑῪ [ῸΓ ᾿ΠβαΠΙΥ 
(Ηον. ϑ8αί. 2. 3. 82). 

Ἰ. 149ρο. πτήσσει Φρύνιχος. Τί 5Ρ0115 ἰῃ6. οΠαταοίεγ οἵ ἴπ6 βοθπα ἴο 
{011 ον Μεΐποῖ απα ΗοΙάδῃ ἀπά ἴο τεάποα ἰῃς Φρύνιχος οὗἩ [15 Ραξβαρε 
ἴο βοῖὴξ ππηἰπηροτίαπέ δοΐοσ οἵ {πῃ ἄδν, βιο ἂ5 ἴῃΠ6 Φρύνιχος ὁ ὀρχησά- 
μενος αἰϊπάθα το ἴῃ Απάοοϊά. 4ς Μγϑβί. ρ. 24. ῬΒΙ] ΘΟ] θη 15 βἰνίπρ 
ΠΝ γα τ οη5---αἹΡοῖς ἐχαρσοτγαίοα---οὔ [Π6. ο]Ϊα 5ίγ]6. οὔ ἀαποίηρ (τἀρχαϊ᾽ 
ἐκεῖν᾽ 5ΞῈΡ. 1. 1479), 5 πε Ὀγ ΤΠΕβρίβ, πα ῬΒσυηΐομιι5 {π6 ἔδτηουβ ἱσαρὶς 
Ῥοδῖ, γοβῈ ἱπρϑητν ἴῃ ἱπυθηϊτηρ ἀδποαβ 15 ἀθβου 6 ἴῃ 8 ΘρΊρυδτη 
αποίςα Ὀν ΡΙπἴατοι, Μοτα]. 732 σχήματα δ᾽ ὄρχησις τόσα μοι πόρεν ὅσσ᾽ 
ἐνὶ πόντῳ | κύματα ποιεῖται χείματι νὺξ ὀλοῆ. Βαΐ, ἴῃ ϑΘρῖίς οἵ ῬΙαπίατο 5 
αβΕ πο ΠΥ, Τ. νὰπ Γι δοινγαη ὑγΟΣ]α τείθυ {Π15. Θρίρσαση ἴο “1Π6 ἀδποοῦ 
ῬΒτυπΙομτ5, Ἴο Πα τϑοθμ ΠΥ 5οοτε ἃ στθαΐ ϑισοθθθ ἴῃ ἀδποῖηρ ἰπ {Π6 
“ΟγΟΙΟΡΒ οἵ Ευτὶρί4ε5. Ηδ τπηδϊηΐαϊηβ {Παΐ {ΠῸ 1αβὲ βθθηθ οἵ οὔἵσ ραν 
ἴ5 ἃ ἀϊξεῖποι ρατοάν οἵ ἰῃ6 Επτιριθαπ μονῳδίαι ἀοσοτηρδηϊθα Ὀγ ἀαποίηρ ; 
ΒΡΘΟΙΤΏΘη5 οὗ ΨΠΪΟΒ τα οίνεῃ ἴῃ Κδη. 1331 [01]. ΒΥ πτήσσει ῬΒΙ]ο- 
Οἴθοπ 566 πὴ5 ἴο ἄθβουιῦα. Π5. αἰτἰπᾶς 1ῃ ἰπυϊ αἰϊηρ ῬΕσυπίοῃιιβ, ΠΑΙΊΟΙῪ 
[Πα οἵ ἃ σοοκ “ ογοπομίηρ Ἰονν,᾿ 7ι5ὲ Ῥεΐοτγα βἰσΚίηρ ἢ [ῃς6 ΞΡῸΓ. 
ΡΗΠΙ,.. “δτθ γοῦ μαννα ῬἈσυπίσμτβ οσουοῃϊηρ Π1Κ6 ἃ σοοῖ,,. .᾿ ΧΑΝ. “Υ65, 
γοιῦ Ἶ] βοὴ ρ]απί ἃ ]ον "᾿ ΡῊΠ].. “... ἢϊηρίηρ Ρ Β15 Ἰδρ 5Κυ-ΒΙρῃ. 
ΧΑΝ. “ΤΟΟΚ ουΐ ἔογ γουχϑεῖτ᾽ : ΌῪ ΓΕ ἢ οἰἴΠΟΓ πθδὴ5 “ἴα κα οασα 
γοιῖι ἀοπ᾿᾿ ονογθαίαποα γουγβο! ἢ, ΟΥ 5ΡΠ1Ὁ ὩΡ, ΟΥ βοπιδιῃΐησ οὗ {πΠ6 Κιπα ̓  
ΟΓ“ ἄο Ἰοοῖκ ουΐ ψγῆδὲ γουτα ἀοϊηρ ἢ {παὶ ἀδησοίοιβ ἰορ οὗ μέθας 
Εὸ πτήσσει Βεπίϊον, αραϊηβε {Π6 δυϊπουι νυ οἵ {πὸ Μ55., ῥγοροβϑά 
πλήσσει, Ὀξοαιβα οὗ 115 ἀρρτγορτίαίβπεββ ἴο {πῸὸ πλῆκτρον οἵ {π6 Πρβτίπρ- 
ΘΟΘΚ. 

1. 1495. κοτυληδών, “ἸΟΟΞΕΙΥ 5ρῖπ5 ἴπ6 Β]Ρ-)οπί τουπα. κοτυληδών 
5 Ῥσορϑην [ῃ6 ΒΟΙ]ονν οαρ οὗ {με Ἰοἰπὲ (αερξαῤφτεἴι»1), πιὰ ποῖ {Π6 Ρ4]]} 
ὙΥΒΙΟἢ ἴπτηβ τοπηά ἴπ ἴΠ6 βοοκεῖ. 

1. τροῖ. υἱὸς Καρκίνου. (αγοίγιης ἴα Ραΐ ἴῃ [Π6 βᾶτὴθ ᾿ἰδὶ ὈΚ 
ΑἸΒεπδεὺβ (1. 22) ἢ Τμοβρίβ, Ργαϊίϊπαβ ἀπᾶ ῬΉΓυηίο 5, ἰογ 15. 5Κ1]] 

ἴη ἀαποίησ. Ἠδξ νγὰᾶβ ἃ τεσ οἵ ἱταρβαϊεβ, απ, ἰορϑίμεῦ ψ ἢ ΠΪ5 
ἀρίοτιηθα απ ἀνγαγῆβῃ βοηβ, νγαὰβ ἃ ἑανουτγῖίε θυζ οἵ Ατιβίορμαπεβ πᾶ 
οἴμασ οοπῖς Ροεῖβ οὗ 88 ἄαυ. Ὅῇὴδ 5οῃ5 τὲ ἀεβογι θεὰ ἰη Ῥδαχ 780 85 

σ2 99 



ἤΣΑ.}5. 

ὄρτυγας οἰκογενεῖς,. γυλιαύχενας ὀρχηστάς,  ναννοφυεῖς, σφυράδων ἀπο- 
κνίσματα, μηχανοδίφας. ὝὙὝΠΕΓΕ ἰ5 ἃ ἀοπθέ ἀρουῦΐ {Πποῖὶγ πατροσ αἀπᾶ {μεὶγ 

ΠΑΤΊ65 : ὃ μέσατος 5Που] 4 'τηθδῃ “Π6 τη α]6 οπα οὗ (ἢτεο᾽; απᾶ [8 
ἴμτεα παπη65 (α] Πουρ ἢ δας Πουὶ 165 ἀϊβαρτθθ) τηαν 6 σίνεπ α5 Χϑποίί πηι5, 
ΧοΠδτοθτ5, δηα ΧϑηοοΪ65, νγῆο νγαβ ΠΙτηβ 6] ἃ ἱταρὶο ροοῖ, ψττ {πὸ πῖοῖς- 
ΠΆΤΩΘ Τλαἰ5 ; {Π|5 Ῥαγραῖῖο {{{16 τεξεστίηρ, δ5. 1. γαῃ Τθενγεη {Πϊπῖκβ, ἴο 

1Πο58 ἔδυ]ίβ πῃ ΠΪ5 βίυ 168 νυ ῃΐοῃι γεγα πε ἴο μἷ5 Θ᾽ οἰ απ οχιγαοίίομ. ὙῈ6 
ῬΙΑΥ ἀροη {πε πιεαηΐηρ οἵ (ῃ6 ννοτᾷ Καρκίνος, “τα, ἰ5 ῥεβίβίθβῃευ 
τηδϊπίαϊπϑα : ἴΠ6 ἢτγϑί ἀδηοογ---ἰἶἶκα δη δα] 016 οὐ ---58411 Ρε “ σοθθ]βά 
ὉΡ᾿ οἵ " Βοϊίεα ᾿ (καταποθήσεται, πίνω). 

1. τροϑ. ἐμμελείᾳ κονδύλου, “ννἼ 1 ἃ Κπποκ]θ- πηϊπποί. Ἐμμέλεια 15 
[Πς6 ἰξομπῖοαὶ. παπιθ ἔογ (6 βίδίεϊυ ἄσποθ οὗ ἱτασϑᾶγ, δ5 κόρδαξ 15 {πε 
ἰγρίοδὶ ἄδποα οὗ οοιηθάγ, «πᾶ σίκιννις οΥἩ {Π6 σαΐγτϊς ἄτατηα. ἘΦ τηθδῃβ 
1Πδὲ μ6 ψν}}}1 Βηῖβἢ ΐρα ἡ ἱἢ ἃ βοϊεπίῆς ἀἸ5ρΊαν οὗ Πϑιϊουῆδ. 

1. ἸρΟφ4. οὐδέν ἐστ᾽, “Πα 15 πο ψοοά αἱ 8]].᾿ 
1. τρού. νὴ Δί᾽ ὠψώνηκ᾽ ἄρα, “σοοά ρταοίοιιπ, 1 λατδ σοτηα ἰπ ἴογ 

ἀαϊπίεβ. {πεη } “Νοὶ δχδοῖν ἀαϊηίϊθβ, τορ]1ε5 Βάβ᾽ γοίθοη, “ ἴοτε 
ἤδανεη, κου] σαὶ ποι μίπρ' θυ οτα.᾽ 

1. τρορ. ὀξίς, ἢ φάλαγξ; “4 νἱπερατι- ΟΝ} οἵ ἃ βρί4ογῦ᾽ ὙΒοῖα 
ΒΕΘΠῚ5 ἴο ῬῈ πὸ πβοαβϑιυ ἴο β56εὶς [ῸΓ ΠΟΥ Τηθδηΐηρθ [ῸΓ {Π656 υγογάβ, 
ἃ5 Τηοϑί σοπιπηδηΐαίοιβ ἤᾶνε ἄοπθ. ὙΠ6 σοιηθπδίϊοη ἴ5 ποῖ ΤΠΊΟΓΘ 
ϑτοίεβαιιθ ἴῃαπ {(πΠ6 απαοβίΐοη (Ἂν. 1203) Ὑμείμοσ 1τίβ, ἰπ μὲ Πονίηρ 

ΟΓΑΡΕΓΥ ἀηα ΠΟΙ τα] γ ΚΑ] 6 Ποαά-ρθασ, ἰ5 πλοῖον ἢ κυνῆ, “α Ῥάταπα 
ΟΥ Ροηπεῖ.᾽ Α. 534 πα -5Παρθα τηᾶπ ννἸἢ ἀἸβρστοροσίϊ οπαίεϊυ Ἰοπρ ΔΙ ΠῚ5 
τηΐρης ἸοΚίῃρῚΥ θὲ βιιρροβεᾶ ἴο οοιῃρίηθ [Π6 {πα} 1165 οἵ δὴ ὀξίς ἀπά 
4 φάλαγξ. 

Ἰ. ΊΡΙΟ. -πιννοτήρηΞ. Τὴ “Ρἰπποίβεσ, ΟΥΓ. “Ῥβα- οὐ, τηαῖταβ (5 
Βοτὴβ ἴῃ {Π6 5861]. οὔ βϑοπῖβ Ῥίναϊνθ. Τί νγὰβ βιρροβεᾶ ἴο τενγατά {Π6 
Βοβρ [ΠΥ οἵἉ 15. επίεσίαί ποι ὈῪ πἰρρίηρ ἰἰ 7αθὲ αἱ 186 τὶρῃξ τηοπηθεπΐ 6 πα 
ΒΥ οἸοβίηρ 115 5861] 1ξ σου] βεοῦγα ([Π6 Ῥσεὺ ἐπαὶ μαά Ποαίεα ἴῃ. 
1. 1512. μακάριε τῆς εὐπαιδίας, “ΘηνΔ0]6 (ῸΓ [ΠΥ πΠΟΌΪῈ ρῥτορθηγ. 

50 ΡΙ]αΐῖ. 46. Ἀβρ. 3832 "Ὁ, αἀδαρίίηρ ἴτοπι ἔπε Ψυχοστασία οἵ ΑΘ5ΟΒΥ]ι5, 
«ποία ὅταν φῇ ἡ Θέτις τὸν ᾿Απόλλω ἐν τοῖς αὐτῆς γάμοις, ἐνδατεῖσθαι τὰς 
ἑὰς εὐπαιδίας. (ΟΡ. «αἰ5ο ΡΙαί. 629 τὸν εὔπαιδα.... ᾿Ασκληπιόν. 

1, 1518. ὀρχίλων. ὙΠΕ νγοτά, ΒΟ ῬΓΟΡΕΙΥ͂ τηθαῃβ “ΤΘΠ5,᾽ 85 ἴῃ 

Αν. 568, 15 ΠΠοβεη Ῥεοδιιβα οὗ [Π6 βἰπ]] τὶ ἐγ οὐ τΠ6 βουπά ἰο ὀρχεῖσθαι. 

ῬεΙμαρβ “γγαρ-ία 5 σου Ῥειίεσ βυρρεδὲ (π6 τηονεπηεπὶ οἵ {πε 
ἐκλάκτισμα 50}. 1. 1492. 

1. 1514. καταβατέον, “1 πιιβί επίεγ {Π6 115ἰ5 ἀραϊηβὲ {πεπι᾿; ΠΚῸ {868 
1,Αἰ. αἰδεεογαῖεγε ἦγ2 οὐγίαηιθη. 8ὅ0 Ηάΐί. 5. 22 ᾿Αλεξάνδρου ἀεθλεύειν 
ἑλομένου καὶ καταβάντος ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο. ἘῸτ ἐπ᾽ αὐτούς, ὠζυρέ Ηετ- 
Τη8ΠΠη, [Ο]]οννεὰ ὈγῚ Πὶπηα. ἀπά Μείπεκε, ψουἹᾶ τεδᾶ ἐπ᾽ αὐτούς μοι, 
σὺ δέ. Βαΐ 1Π6 Θπο] τς 15 ἴῃ ἃ ὙΕΙΥ βίταῃρβ ῥρδοθ: ἀπᾶ γγχὲ ΤΩΔΥῪ Ὑ76}] 

1οο 



ΔΌΤΕ. ΔΙΝΜῈδ 1503-1537. 

ΒΌΡΡοΘΘβ ἵπαὶ ὠζυρέ 15 δὴ ἰηϊβθηϊίοπαὶ βομοὸ οὗἩἨ {Π6 βαπιθ νγογᾷ ἴπ 51. 
Ἰ. τδος. 

1. 1515. ἅλμην κύκα, “ πιὶχ Ξοπι6 ῬΙΟΚΙῈ ἕο βθάβοη ἴΠ 656 οσαῦβ ψ Πα], 
1Γ1 σεὶ μοϊ]ὰ οἵ {μετα 

1. τριό. συγχωρήσωμεν, “]εΐ τι5 τῆλ Κα ΤΟΟΙᾺ ἔοσ ἐῃθπη.᾽ 80 8.0]. ἐπ᾽ 
ὀλίγον συσταλῶμεν. ΤΒυ μον νου] μανα ἴγεα 5ρᾷςθ ἴο “" ἔν] Βείουα 
ΟἿΓ ΘΥ65 ΠΚὸ βρὶ πηϊπρ-ίορϑβ. 

Ἰ. τρι9. τοῦ θαλασσίου θεοῦ. ΒεΙρὶκ ᾿πβοτίβ θεοῦ (τηοπο501].} ἴοὸ 
φοιῃρ]οΐς (8 τηείτε : ἴῃς Μϑ5. γίνε θαλασσίου ΟΠΪΥ, ἔοτ νΠΙΟΗ Τηδην 
εἀ4. τϑεαὰ θαλασσίοιο. ΟΡ. ΡΙαΐ. (οπι. ἰπ ϑορῃϊβία ΞΟ ρων ὃ δωδεκα- 
μήχανος, ἱ ὁ Καρκίνου παῖς τοῦ θαλαττίου. 

1. 1523. κυκλοσοβεῖτε, “ ΠουτΙ5}} ἀγοιη.᾽ 
Ἰ. 1524. τὸ Φρυνίχειον, 55. ἐκλάκτισμα ἱπο! 64 ἴπ [Π6 νεγρ ἐκλακτι- 

σάτω, “Ἰ45}} ουἕξ [ῃ6 ῬΒτγπίομθδαη Κιοκ. 
1. 1526. ὥξωσιν, “τηᾶγ 5Ποπΐ, οἷ ᾿᾿ 866. 5010]. ὦ Αββοῆ. Ἐπ. 524 

ὡς παρὰ τὸ αἱ αἷ αἰάζειν, οὕτω παρὰ τὸ ὦ ὦ ὦζειν. 
1. 1529. στρόβει, “»»Ὡ τ] ἀΡουΐ, 5110 βἰάθνγαγβ τοιηα δπα τουπᾷ, εἔσγῖςα 

γΟὺΓ ΡΕΙ]Υ (50. νι ἢ Πδ6] οὐ Κῆρ). γάστρισον, 5.0Π0]. πλῆξον σεαυτὸν 
ἐς γαστέρα ὃ ποιοῦσιν οἱ πηδῶντες. 

1. 1530. βέμβικες ἐγγενέσθων, “1εὲ ρΡἰτοιοίίε5. Β6 ἰηἰτοάποοαᾶ,᾽ 56. ἰηΐο 
[Π 6 ἤρτιτα. 

1. 1532. τριόρχαιΞ. Τὴ τριόρχης ΟΥ τρίορχος 15 Ξοπης Κἰηά οὗἉ ρσγτ- 
ἕαϊοοη, α Ὀἰστᾶ παὶ θεῖ τουπα ἰπ οἶτοῖεβ. Βυξ ἃ ἄοαθ]ε ρὰπ 15 
ἰπίεπαᾶεβα : τρι τείθιτίηρ ἴο {πμ6 ζάγεε βοῆβ; δηά -ορχος ἴο ἰῃε ὄρχησις. 
(ὐδγοίΐητιβ 15 ὑγουα οἵ μΪβ “ννΒβε]πρ' {τα ̓  οὗ 5οη5. 

1,.1525. ἀλλ᾽ ἐξάγετ᾽, “᾿σοπάτιοί τι5 ΟΥ̓ ΨΙῊ γοῦτ ἀαποίηρ, 1 γοὰ Πᾶνα 
ἃ ἴαπογ. Οἰδετῖς )οΐη εἴ τι φιλεῖτ᾽ ὀρχούμενοι, α5. φιλεῖς δὲ δρῶσ᾽ αὐτὸ 
τοῦτο σφόδρα ΡΙαί. 645. 

1]. 1536,1537. τοῦτο γὰρ οὐδείς πω, “ῃ]5 Πα5 πενεῖ γεῖ θεθπ ἄοπα ὈΥ 
ΔΠΥ ΟΠ6 γαῖ, γγῆο αἰ βῃηεβεα ἃ ΟΠ Οττι5 ἴῃ ἃ οοπηθάν, ἀαηοίηρ. ΤΠδ δπὰ- 
Ῥίριυοιυβ ρΡοβι(ίοη οὗ {μ6 ἰαβί νγογὰ τὺ βισρεβί ἴΠ6 πποογίαϊπὲν ΒΘ ΠῸΥ 
γα 5Βου]α, ἢ Ε., τεαὰ ὀρχούμενος, οτ, ΜΙ Ψ΄. ὀρχούμενον. Τὶ ἰς 

αἰδίουϊε ἰο ἄξοϊάα 'π ναί π6 βρεοῖδὶ πονεὶίν 115. ὙΤῊς σοποϊαβίοη οὗ 
πε “Δ αβρϑ᾽ ἰβ ποῖ ππ||Κα {μαΐ οὗ [Π6 “Αομαγπίδηβ, ῃθτε ΤΊ σα θΟροΙ] 5 
ὙἹτ Πϊ5 τνγο ἔθπηα]α σοι ραηϊοηβ 64115 οη {πΠ6 ΟΠοστ5 ἴο [0]]ον Πΐτη ουΐ 
ἴῃ. {Πρ 4] ργοσθββίοη. ὙΠῸ ]Ἰαβί βοεηα οὗ {μ6 " Κηϊρῃηξθ᾽ ἴ5 σβεηθσδ]]ν 
ΔΙΙοννεα ἴο θὲ ἀείδοϊζικο ; απᾶ ἰπ {86 “ (Ἱουάᾶς᾽ [ῆ6 ἤπα]ϊθ ἴῃ βοὴ (ἢ 6 

Βουβα οἵ ϑοογαίεϑβ ἰ5 θυσπθα Ρθοηρβ ἴο {πΠ6 ἱποοιηρ είς διασκευή οἵ (86 
ΒΕΟΟΠα εβαὐϊξίοη. Ιί 15 {μογεΐοτα αἸπου]ῖ το Ὀγίηρ {ΠεβεῈ ἔνγο ρΙαγϑ ἱπίο 
[ἢ ἀτρτιπιεηί. Βιΐ [Π1|5 ἀδνίοα οἵ βεηάϊπρ βοὴ οἵ ἐμε δοίΐοτϑ ἰο ἄδποας 
ουἱν Ρείοτθ {Π6 τϑστιπρ ΟΠ οῖτιβ, ΟΥΓ ἴο 0Ϊη ἴπ Ῥγοσθϑβίοη ὑ] ἢ {Παπὶ 
Ῥτονεβᾶ ἴο θῈ 50 δοςερίδθ]β (Παΐ 1 τβαρρβατῖβ ἴῃ τηοϑβὲ οἵ {ῃ6 οἴ βεσ ρ]αυβ 
οὗ Ατίβίορμαπεβ. Ὅὴδ " ΤΒεβιμορβουαζιιβαθ ᾽ ἔοΠη5 8η Ἐχοθρίΐοῃ, ἴοτ ἴΐ 

ΙΟΙ 



ΑΘΡΟ: ΝΟΤ5. ΖΙΝΕΒ 1550. 1η8ῆ- 

σΟΤΊ65 ἴο 8ἃπ ἀρτιρί θη ννηεη {πῸ τοξότης τὰπθ οἵ ἴπ ρυτβιῖέ οἵ Ατία- 
τητχῖα. ΤΕ ΈΠΘη γε 81Ὲ ἴο ἸοοἹκ ἴοτ βοτηεί ῃηρ Ἔχοθρίϊοπαὶ αἵ [Π6 επά οἵ 
1π6 “γα βρβ, ἴἴ τηῦβὲ ΒΡῈ ουπα ἴῃ 1Π6 ἱπίτοάιοιίοη οὗ (ὑδτοίπτιβ πᾶ 15 
50η5 ἴῃ {Πεῖγ δχίταγαρσαπέ Ρα]]εί, πα {πΠ6 δἀάϊτίοπ οἵ {Π656 “ ουίϑί ἀθυϑ ᾿ ἴὸ 

{Π6 Ῥγοσαββίοῃ οὗ {π6 (Ππογιβ ἀ5 1 415 6 ἐπεαῖτθ. 115 τηϊπσ]ηρ οἵ 
δοίοτβ ἢ ΟΠοτιι5 Πὰ5 ἃ Ῥδατγίπσ ἼρΡΟΠ {Π6 ταοθη ΠΥ -ταῖβθ παεβίίοη, 
ναί Πμου ἰπ {865 ΠΠ οαπίμγΥ {πΠῸ δοΐοτβ οσσιρίεα ἃ ταϊβεά βἴαρβ, ουΓ᾽ 
ὙΠ ΘΠ σ {Π6Ὺ 5Παγεα {π6 οτομεβίγα ἢ (πΠ6 Οἤοτιβ. ΕῸΣ ἃ ἀϊβοιβϑίοι 
οὗ [15 ροϊηί 8εεὲ Ῥσοΐεββου [. ΝΥ. ΥΕἰϊο 5 “ΤᾺς ““Βίαρε᾿ ἴῃ Ατίβίο- 
Ῥῃαπεβ᾽ : “τ αγσαγα «ϑἐμαϊες, (ἰα55. ΖΦ 11. νο]. 11. 1891. ἘῸΓ ἃ 5ΠΙΩΠΊΔΓΥ 
οὗ δνϊάθποα ἴοσ ἃ βίαρεϑ αἱ νατίοιιβ ρετὶ οάβ, απα {ῃ6 Ῥβατίηρ οἵ {πῸ τβοεηΐ 
ἐχοαγδίϊοηβ οἵ (Β8 ὙΠπεαίγε αἱ Μερδίορο δ οα ἴπ6 ππεβίϊοη, 566 Η ]]εηῖο 
Θοοίε γ᾽ 5 Τουγπαὶ, ΘΌΡΡΙ. Ῥαρεῖβ, ΝΟ. 2, 1802. 
1 τηδὺ ποῖ θὲ δπηῖϊϑα ἴο αιοίς Ποῖς Βτγονηΐηρσ, Ατἰβίορῃ. ΑΡρο]. 49 

(σε 186 αι]ατε οἵ {π6 “ ΟἸοσαϑ ἢ--- 

“ΤῊΙ5. Ραϊζεγη-ασιΥ νὰ ΡΙαγεα δπα [116 
Ταβκὶ στα] ΤΙ οηγϑία--- 1164} ΓῸΓ Ὧν 
Ατηδιρβίαβ [Ὁ] ονγεα ψἹἢ {Π6 σεπαΐης β(α, 
Ης Παᾶ Ῥεεη τηϊπη[ὰ] ἴο εησᾶρα [πΠ6 Βουτΐ--- 
Κατγκίποβ αἀπᾶ ἢΐβ ἀνναγίσογα [πη 1]γ-- 
Εδίμεῦ ἀπα 5οηβ, {πεν Ὑγῃ τ]6α {Κα ϑρὶπηϊηρ-ἰορϑ.᾽ 

Ις2 



ἘΝΎΕΣ 

ΟΕ ΡΕΟΡΕῈ ΝΑΜΕΒ5 ΑΝῸ ΤῊΕ ΡΕΙΝΟΙΡΑΙ, ΨΟΚῸΘ ΑΝῸ 

ΡΗΒΑΘΕΒ ἘΧΡΓΙΑΙΝΕῸ ΙΝ ΤῊΒΕ ΝΟΊΤῈΘ. 

ΤῊΘ τοίδγοποθς αἀτὸ ἴο [με ᾿ἰπὲ5 'ἰπ (ῃ6 7 χέ. 

ἀγαθοῦ δαίμονος, 525. ᾿Ανδροκλης, 1187. 
᾿Αγκυλίων, 1307. ἄνειν εἰς, 369. 
ἀγορανόμους, 1407. ἀνελόντες, 3806. 
ἀγοράς, 659. ἄνεχε, πάρεχε, 1326. 
᾿Αγυιεῦ, 875. ἀνθρήνια, τοϑο. 
᾿Αδμήτου λόγος, 1238. ἀνιών (ἀνιῶν), πόξ. 
Αἴγινα, 122. ἀνόνητον ἄγαλμα, 314. 
ἽΔιδης διακρινεῖ, 763. ἀντεδίδασκε, 1410. 
Αἰξωνεύς, 895. ᾿Αντιφῶν, 1301. 
Αἰσχίνης, 459, 1220, 1243. ἀντωμοσιῶν κελύφη, 545. 
Αἰσωπικός, 1250. ἀνύσας τι, 1158. 
Αἴσωπος, 566, 1401, 1446. ἀξιωτέρα (αΠΘΔΡΕΓ), 491. 
αἰτιώτατος (ΨἸ ᾿ηῆη.), ΤΟρ0. ἁπλῶς, 537. 
ἀκάνθας, οὔ9. ἀπὸ μέσων νυκτῶν, 218. 
ἀκαρῆ, 541, 701. ἀπὸ τύμβου πεσών, 1370. 
᾿Ακέστωρ, 1221. ᾿Αποδρασιππίδου, 185. 
ἄκρατον μισθόν, 525. ἤΛπολλον ἀποτρόπαιε, 161. 
ἀλεξίκακος, 1043. ἤΛπολλον Πύθιε, 869. 
ἀλκιμώτατοι, ΤΟῦ2. ἀπολούμενος, 412. 
ἀλλόκοτος, 47. ἀπομερμηρίσαι, 5. 
ἀλοκίζειν τὸ χωρίον, 850. ἀποσκλῆναι, τόο. 
ἀμπισχόμενος, 1140. ἀποφυσήσας, 330. 
᾿Αμυνίας ὁ Προνάπους, 74, 1267. ἀπωσάμεσθα, τοϑξ. 
ἀμφοῖν μῦθον ἀκούειν, 725. ἀργαλέον ὡς, 1270. 
ἄν (ἸῊ ἱπηροσέ. οἵ σαβίομπ), 269. ἀργελόφους, 672. 
ἀνὰ ... πείθεις (1γ16515), 784. ἀρθείς, τι. 
ἀνάβαινε, 944. ᾿Αριφράδης, 1280. 
ἀναβαλοῦ, 1132. ἁΑρμοδίου, 1225. 
ἀναγκαίως ἔχει, 261. ἀρυστίχους, ὃ55. 
ἀναμασώμενοι, 782. ἀρχαιομελησιδωνοφρυνιχήρατα, 
ἀνασελγαινόμενος, 61. 220. 
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᾿Ασκληπιοῦ, 123. 
᾿Ασκώνδας, 1101, 1383. 
ἀσπίς, 17. 
ἀστραγάλους, 295. 
ἀτταγᾶς, 257. 
αὖ αὖ, 003. 

αὐτὸ γὰρ βοᾷ, 921. 
αὐτόδηλα, 463. 
Αὐτομένης, 1275. 
αὐτόχθονες, το76. 
ἀφ᾽ ἑσπέρας, τοο. 
ἀφ᾽ Ἕστίας ἀρχόμενος, 846. 
ἄχνην, 92. 

βακτηρίαι, 33. 
βάλανος, 155, ΖΟο. 
βαλβίδων (ἀπό), κ48. 
βάλλ᾽ ἐς κόρακας. 835. 
βατίσιν, 51ο. 
βέμβικες, 1530. 
βλέπειν κάρδαμα, 4558. 
- κλέπτον, 9ΟΟ. 
- σκύτη, 643. 
- τιμᾶν, 847. 

βόρβορος, 259. 
βορέας ὁ μέγας, 1124. 
βόρειον, 265. 
βουβωνιῴη, 278. 
βουκολεῖν, 1Ο. 
βοώμενος, 1228. 

Βρασίδᾳ, 475. 
Βυζαντίῳ, 236. 

γαλῆ, 363. 
γέλως Μεγαρόθεν κεκλεμμένος, 57. 
γλαῦξ, τοϑδό. 

γνώμην ἐμήν, 983. 
γόνον φόρου, 1115. 
γραφάς, 848. 
γράφεσθαί τινά τι, 907. 
γρῖφος, 20. 

γρύζειν, 374, 741. 
γυμναστικῶς, 1212. 

δακεῖν τὴν καρδίαν, 374. 

ΤΟφ. 

δάκνων σεαυτόν, 778. 
Δαρδανίς, 1371. 
δὰς ἐστιγμένη, 1373. 
Δελφοί, 1446. 
δηλαδή, 442. 
δημιζόντων, 69. 
δημιόπρατα, 659. 
Δημολογοκλέων, 342. 
δῆμος, δημός, 40. 
Δῆμος καλός, 98. 
διὰ κενῆς, 920. 
διὰ πολλοῦ χρόνου, 1476. 
διὰ χειρὸς ἔχων, 597. 
διὰ χρόνου, 1252. 
Διακρίων, 1223. 
διασαλακώνισον, 1160. 
διεκερματίζεσθαι, 788. 
διεκόμπασας, 1248. 
διεμύλλαινεν, 1315. 
διεσφηκωμένον, 1072. 
δίκην νικᾷ, 581. 
Δίκτυννα, 368. 
δίνου, 610. 
Διοπείθης, 380. 
διφθερῶν, 444. 
δοθιῆνι, 1172. 
δοκιμαζομένων, 578. 
Δρακοντίδης, 157, 438. 
δρύφακτος, 830. 

ἐάν (Ἰοπρ᾽ υ]1.), 228, 1231. 
ἐγγενεῖς, 1ο76. 
ἐγκεκύκλησαι, 609. 
ἐγκεκύκλωται, 395. 
ἐγκεντρίδες, 427. 
ἐγχέλεσιν, 510. 
ἐγχυτριεῖς, 280. 
ἔζων (πψιῖπουῦί ἄν), 7οο. 
εἷλον διώκων, 1207. 
εἰρεσιώναις, 390. 
εἰρωνικῶς, 174. 
εἰσαγάγω δίκην, 826. 
εἴσει, 774. 
εἰσέρχεται (ἐξέρχεται), 107. 
εἰσκεκύκληκεν, 1475 



7.2 Ε Χ. 

εἰσφρήσομεν, 802. 
“Ἑκάτειον, 804. 
ἑκατοστάς, 658. 
Ἐκβάτανα, 1143. 
ἐκκαλαμᾶται, 6ορ. 
ἐκστῆναι, 477. 
ἐκτελέσαι ἐπαρθείς, 1024. 
ἔκφρες, 162. 
ἐλαολόγοι, 712. 
ἐλεήσαις, 572. 
ἐλιχμῶντο, 1032. 
Ἕλλας, 308. 
ἐμμελείᾳ κονδύλου, 1503. 
ἐμπεπρημένη ὗς, 36. 
ἐν αὑτοῦ, 642. 
ἐν... παγήσεται (17)16515), 437. 
ἐν πᾶσι λαγῴοις, 709. 
ἐν ὥρᾳ, 242. 
ἐνήλατο, 130ξ. 
ἐντετακυῖαν, 651. 
ἐνύπνιον (αἀνετὈ 14]), 1218. 
ἐξ ὄξους δίκην, 1367. 
ἐξάγειν δοκῶ, 177. 
ἐξάγετε, 1535. 
ἐξέμαθες ᾿Ολυμπίαν, 1387. 

ἐξεράσω, 993. 
ἐξεφρείομεν, 125. 

ἐξέχῃ εἵλη, 771. 
ἐξεχύθην, 1469. 
ἔξοδον αὐλεῖν, 582. 
ἐξωμίδων, 444. 
ἐπανθρακίδες, 1177: 
ἐπεί (ἢ ἱπιρεγαΐ.), 73. 
ἔπειτα (᾽»117.α71725), 1133. 
ἐπεμάνην, 1468 
ἐπεστρατεύσατο, ΤΊ, 1124. 
ἐπίδεσμον, 1440. 
ἐπιθήκισα, 1290. 
ἐπίκληρον, 583. 
ἐπιλείψουσι, 1445. 
ἐπιμύει, 933. 
ἐπιρρύξας, 705. 
ἐπισίξη, 704. 
ἐπίστρεφε, 422. 
ἐπιτρέψαι, 521. 

ἐπίχειρα; 581. 
ἐπιχωρίως, 850. 
᾿Εργασίων, 1201. 
ἐρήμας τρυγήσειν, 634. 
ἐρίῳ ἐνστάζουσι, 701. 
ἐριώλη, 1148. 
ἐς κόρακας οἴχεσθαι, 51. 
ἐς μακράν, 454. 
ἐσερρήσεις, 147. 
ἔσθ᾽ ὅπως ἔλθοιμεν ; 471. 
ἐσκαλαμᾶσθαι, 581. 
ἔσπασεν, 175. 
ἐσπουδάκατον, 694. 
Εὔαθλος, 502. 
Εὔβοιαν, 715. 
εὐπαιδίας, 1512. 
Εὐριπίδης; 61, 1414. 
Εὐρυκλῆς, ΤΟΙ͂Ο. 
εὐτράπελον, 469. 
εὐφημία, 868. 

Εὐφήμιος, 590. 
ἐφ᾽ ὑγρᾷ, 678. 
ἔφεξιν, 538. 
ἐφολκός, 2θδ. 
᾿Εφουδίων, 1101, 1383. 
ἔχεται ῥοπᾶς, 1235. 

ἔχοι (ορίαϊ. δἴϊευ τρέφει), 110. 

ἢ δ᾽ ὃς λέγων, 795. 
ἠκηκόειν, 8οο. 
ἡλιάσει, ΩΣ: 
ἤν τι πάθω, 5385. 
ἠπίαλοι, 1037. 
Ἡρακλῆς (15 νοτδο!γ), 6ο. 
- (ἢ15 στιϑα 6), 1030. 
ηὐξανόμην, 638. 
ἥψομεν, 238. 

θαλλοφόύροι, 544. 
θαψίνῃ, 1413. 
Θεογένης, 1183. 
θεοισεχθρία, 418. 
Θέσπις, 1479. 
Θετταλοί. 1247. 
Θέωλος, 45. 
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Θέωρος, 42, 418, 
1236. 

θῖνα ταράττεις, 606. 
θλιβόμενος, 1289. 
θορυβήσωμεν, 622. 
Θουκυδίδης, 947. 
Θούφραστος, 1302. 
Θρᾷττα, 838. 
θρῖα, 1312. 
θρίων ψόφον, 436. 
θυείαν περιπλεύσας, 924. 
θυλάκιον, 314. 
θυλάκους, τοδϑ7. 
Θυμαιτίδα, 1138. 
θυμὸν ὀξίνην πίνειν, Τοδ2. 
θυννάζοντες, τοδῆ. 
θώρακ᾽ ἔχων, 1195. 

599, 1220, 

ἴδωμαι, 183. 
ἱεροσυλήσας, 830. 
Ἴθακος, 184. 
ἱμὰς κύνειος, 231. 
ἱμάτια βαλόντες, 408. 
ἵν᾿ ὑποδέδυκεν, 188. 
Ἰνώ, 1414. 
ἰπνός, 130, 837. 
Ἵππυλλος, 1301. 
ἱστάναι, διιστάναι, 40. 
ἰσχάδας, 296. 
ἴσχυον αὐτὸς ἐμαυτοῦ, 357. 
ἰχθύσιν (ἐν τοῖς), 788. 

καθαρόν, ΤΟΙ Κ. 
καθαρῶς, 6531. 
καθέψεις, 795. 
καθῆκεν, 174. 
Καινόν (τό), 120. 
καινοτομοῦμεν, 876. 
καλὴν δίκην, 453. 
κάνθων, 170. 
κάπνη, 143. 
Καπνίου (υἱός), 151. 
Καρδοπίων, 1178. 
Καρκινίτης, 1505. 
Καρκίνος, 1501. 

τού 

καρπουμένῳ τὴν Ἑλλάδα, 520. 
κάρν᾽ ἐκ φορμίδος, 58. 
καρχαρόδοντι, ΙΟ31. 
κατὰ τὴν ἑτέραν, 308. 
κατάβα, ο7ὃ, 980. 
καταβατέον, 1514. 
καταδωροδοκῆσαι, 1035. 
κατάθωμαι τὸν θυμόν, 567. 
κατακλεῖδος, 154. 
καταλύειν (φυλακήν), 2 
καταντλῇ, 483. 
καταποθήσεται, 1502. 
καταπροίξει, 1366, 1396. 
καταχεῖσθαι, 7. 
κατένασθεν, 662. 
κατερεῖξαι, 649. 
κατεσικέλιζε, ΟΥΤ. 
καττύματα, Τ16ο. 
κεκλάγγω, 929. 
κεκραξιδάμας, 596. 
Κέκροψ, 438. 
κεστρέων, 790. 
κηθαρίου, 673. 
κημὸς καλός, 00. 
κηρὸν ἀναπεπλασμένος, ΤΟδ. 
κηφῆνες, 1114. 
κιγκλίς, 124, 775: 
κιθαρίζειν οὐκ ἐπίσταται, 950, 

989. 
κιττω, 340. 

κλάειν τὴν κεφαλήν, 584. 
Κλεισθένης, 1187. 
Κλειταγόρα, 1246. 
κλεψύδρα, 858. 

Κλέων, 63, 197, 242, 596, 759, 
1220} 122. 1288: 

Κλεώνυμος, 822. 
κλητεύων, 1413. 
κλητήρ, 180, 1310, 1408, 1416. 

κόγχη, 585. 
κολαζόμεσθα, 406. 
Κολακώνυμος, 502. 
κόλλοπ᾽ ἀνεῖμεν, 574. 
κολοσυρτόν, 666. 
κομᾶν, 1317. 
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κομηταμυνία, 466. 
Κονθυλεῦ, 233. 
Κόννου ψῆφον, 675. 
κόρακος, κόλακος, 43. 
κορυβαντίζειν, 110. 
κοτυληδών, 1405. 
κραιπάλης (ἐκ), 1255. 
κράσπεδα στεμμάτων, 475. 
κρεάγραν, 1155. 
κρεῖττον ἀντί, 200. 
κρεκάδια, 1215. 
κρόκης χύὐλιξ, 1144. 
Κρονίδη, 653. 
κρόνους, 1480. 
Κρωβύλου (οὗκ τῶν), 1267. 
Κυδαθηναιεύς, 805, 902. 
κυλίνδεται, 492. 
κυμινοπριστοκαρδαμογλύφον, 

1357. 
κυνας, 445. 

Κύννα, 1032. 
κύτταροι, 1111. 
κωλακρέτην, 695. 
κωλακρέτου γάλα, 724. 
κωμῳδολοιχῶν, 1318. 

Λάβης, 836, 895, 903. 
λαγαρυζόμεν ον, 673. 
Λακωνικάς (ἐμβάδας), τ1 58. 
Λακωνικήν, 1162. 
Λάμια, 1177. 
Λᾶσος, 1410. 
Λάχης, 240. 

Λεωγόρας, 1260. 
λιβανωτός, ο6. 
λίθον ἕψεις, 28ο. 
λιμένας, 6:9. 
λουτροῦ περιγιγνόμενος, 604. 
λυγίσαντος, 1487. 
Λύκος, 389. 
Λύκου ἡρῷον, 810. 

Δύκων, 1301. 

Λυσίστρατος, 787, 1302, 1308. 

Μαραθῶνι τροπαίου, 711. 

μασώμενος, 780. 
Μεγαρόθεν, νὶά. γέλως. 
μεθήσομαι τοῦδε, 4τ6. 
μεθιστὰς τὸν τρόπον, 747. 
μέλον (40 50].), 1288. 

μεμβράδας, 493. 
μετ᾽ αὐτοῦ (αὐτόν), 1036. 
μετὰ... πεσεῖται ({))16515), 1454. 
ἀεπλχει ότο9. 
μετέπεμψα, ὅδο. 
μήλων (μετά), τοξό. 
μία λόχμη, 928. 
μίαν δικάσαντας, 595. 
μίαν (5ς. δραχμήν), 768. 
μισθούς, 659. 
μισολάκων, 1165. 
μόνον οὐ, 516. 
μονοφαγίστατον, 923. 
Μόρυχος, 506, 1142. 

μοὔχρησεν, 159. 
μοχλός, 154, 20ο. 
μύκητες, 262. 
μυριάδες ἀναρίθμητοι, ΤΟΙΟ. 
μυρρίνας, δ61. 
Μυρτία, 1306. 
μῦς καὶ γαλῆ, 1182. 
μυσπολεῖ, 140. 
μυττωτεύσομεν, 63. 

ναὶ τὰν κόραν, 1438. 
Νάξος, 354. 
νεανικήν ({τ15γ1].}, Τοῦ7. 
νεόκοπτον, 648. 
νεοπλούτῳ Φρυγί, 1300. 
Νικόστρατος, 81. 
Νιόβη, ς8ο. 
νουβυστικῶς, 1204. 
νουμηνία, 170. 
νοῦν προσάγεις, 607. 

ξενίας φεύγων, 718. 
ξυμβεβυσμένοι, 110. 
ξυνείσομαι ἐμαυτῷ, 990. 
ξυνήγορος, 482. 

ξυνωμότης, 345, 488, 953. 
1ο7 
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ξυσσίτοις ἀγοράζων, τ 57. 
ξυσταλείς, 424. 

ὁ θεσμοθέτης (εχ δ η.), 934. 
᾿Οδυσσεύς, 181,31. 
ὀζήσει (ἀο10]. σεδη.), τοκϑ, 
Οἴαγρος, 570. 
οἰκουρος, 970. 

οἰκτροχοοῦντες, ξςξ. 
οἰμωξομένων, 1033. 
οἷον (εχο δ πη.), 1329. 
οἷός τε, 955. 
ὅλμος, 2ΟΙ. 
᾿Ολυμπίασιν, 1382. 
ὄνος (ςΠρ), 616. 
ὄνου σκιά, τοι. 

ὀξάλμην, 331. 
ὀξὶς ἣ φάλαγξ, 15οδ, 
ὀπῆς .. ὀπίαν, 3:2. 
ὀργὴν ἀπομορχθείς, τόο. 
ὄρθρος βαθύς, 216. 
ὀρθροφοιτοσυκοφαντοδικοταλαι- 

πώρων, κ5οξ. 
ὀρνίθων γάλα, τοϑ. 
ὀροφίας, 2ο6. 

ὀρφώς, 93. 
ὀρχίλων, 1512. 

ὁσημέραι, 479. 
ὅσον ἁλώσεται, 803. 
ὀσφύς, 22". 
οὐ μάλα (ἐ22οἼε5), ττ8. 
οὐδὲν ἀριστήσετε, 435. 
οὗκτός, 1287. 
Οὖτις, 184 [0]]. 
ὄψον, 302. 

παλλακήν, 1348. 
πανδοκεύτρια, 35. 

παρ᾽ ἄνδρ᾽ [α], 1ο83. 
παρὰ τοὺς ἕνδεκα, ττοϑ. 
παραβλέψασα θατέρῳ, 407. 
παράβολος, 102. 
παράθου, ττ5ξ. 
παρακύψῃ, 178. 
παρεῖναι (Ἰγ πη. ἴῃ ΠΟΙ ΠΊΔΠ65), 

936. 
1ο8 

παρελαύνων, Ττοξο. 
πάρες, ὦ σκιερά, 757. 
πάρεχ᾽ ἐκποδών, 940. 
πάρνοψ θρία ἀποβεβληκώς, 

1312. 
Πάρος, 1180. 
πασπάλην, ΟἹ. 
πατέρας ἦγχον, 1030. 
πατέριζε, 655. 
πατρῷοι θεοί, 588. 
Πενέσται, 1273. 
πεπνιγμένον ἐν λοπάδι, Ξ11. 
περὶ τῶν ἁπάντων, -34. 
περιβαίνει με, 974. 
περιπεσοῦμαι ξίφει, 523. 
περιπεφθείς, 668. 
περιτρώγει, κ5ο6. 
πηγάνῳ (ἐν), 480. 
πιθ' ἑλλέβορον, 1489. 
πινάκιον τιμητικόν, 167. 
πιννοτήρης, 1510. 
Πίτταλος, 1432. 
πιτυλεύσας, 678. 
πλούτου καταχήνη, 575. 
Πνύξ, 531. 
ποῖ τρέπεται; δός. 
ποῖος (“071 7672 717}1}, 1202,1 369. 
πολέμαρχος, 1042. 
πολλῷ τῷ καπνῷ, 457. 

πονηρός, 192, 193. 
Πόντου, 70ο. 
πόνῳ πονηρέ, 466. 
ποππύζουσιν, 626. 
πόρον Ἕλλας ἱερόν, 308, 
πόρρω τέχνης, 102. 
πράγματα παρέχῃς, 313. 
πρινώδη θυμόν, 5385. 
πρίονθ᾽, 694. 
πρόβατα, 32. 
προμάνθανε, 1208, 
Προξενίδης, 23ς. 
προπύλαιε, δης. 
πρὸς ἀνδρός, 360. 
πρὸς τοῖς τειχίοις, Τ1ο0. 
προσείσομαι (χάριν), 1420. 



ΤΖΥΝΔΘΕῈΧ. 

προσεσθαι, 742. 
προσκεκαυμένα, 930. 
πρότερος (καδίσκος), ΟΟΙ. 
προὔφειλες (κακόν), 3. 
πρύμνην ἀνακρούσηται, 3099. 

πρυτανεῖα, 650. 
πρῶτον ξύλον, 00. 
πτήσσει, 1490. 
πυριάτῃ, 710. 
Πυριλάμπους υἱός, ο8. 
πυῷ, 710. 

ῥιγῶν, 446. 
ῥυππαπαῖ (τό), 909 

σάγμα, 1142. 
Σάμῳ, 284. 
σανίδες, 340, 848. 
Σάρδεις, 1130. 
Σαρδοῦς (μέχρι), 7οο. 
σαυλοπρωκτιᾶν, 1173. 
σεαυτὸν ἔσθιε, 286. 
σελίνῳ (ἐν), 480. 
Σελλαρτίου, 4509. 
Σέλλου (υἱός), 325, 1243, 1267. 
σεσηρώς, ΟΟΙ. 
σημεῖον, 688. 
Σθένελος, 1313. 
σίμβλον, 241. 
Σιμωνίδης, 1410. 
σιραίου (ἀντί), 878. 
σκῖρον, 925. 
Σκιώνη, 210. 
σκόλια δέχεσθαι, 1222. 
σκορδινᾶται, 642. 

σκόροδον ἠμφιεσμένῳ, 1172. 
σκύτὴ βλέπειν, 643. 
σκώληκες, 111. 
σοῦ, σοῦ, 200. 
σοῦσθε, 458. 
σπλάγχνων ἀπέχεσθαι, 654. 
στέγειν, 1295. 
στιζόμενος, 1296. 
στόμαθ᾽ ἡνιοχῆσας, 1022. 
στομφάζοντας, 721. 

στράτιον, 610. 
Σύβαρις, 1435- 
Συβαρίτης, 1427. 
Συβαρῖτις, 1438. 
Συβαριτικός, 1259. 
συγκύψανθ᾽, ς70ο. 
συγχωρήσωμεν, 1516. 

σύκινος, 145, 807. 
συνεθεώρεις, 1187. 
συνεκόλλων, ΤΟ4Ι. 
συνηγορικόν (τό), 601. 
συνθιασῶτα, 72ὃ. 
συσκεύαζε, 1251. 
Σωστράτη, 1307. 
σωφρονεῖν ἂν δοκεῖς, 1405. 

ταμιεύουσα, 964. 
τἀπὶ Θράκης, 288. 
τέλη, 658. 
τετραπήχεις, 553. 
τέτταρ᾽ ἐς τὴν χοίνικα, 440. 
τηλία, 147. 
τῆτες, 40Ο. 
τί μαθών, 251. 
τιθασεύτην, 704. 
τιμᾶν βλέπω, 847. 
τιμᾶν τὴν μακράν, Τοῦ. 
τιμή, 520. 
Τισιάδης, 401. 
τὸ δεῖνα, 524. 
τοῖν (ἔεη. 41141), 7. 
τονθορύσας, 614. 
τραπέζας εἰσφέρειν, 1216. 
τραυλίσας, 44. 
τραχήλια, 968. 
τρέφειν (εχοϊαη,. ἰηῆη.), 835. 
τριβωνικῶς, 1132. 
τριόρχαις, 1532. 
τριχοινίκων ἐπῶν, 481. 
τριῶν ἡμερῶν ὀργήν, 243. 
τρόπις, 30. 
τροφαλίδα Σικελικήν, 838. 
τυραννίς, 417, 465, 488. 
τύφων, 1το79. 
τῷ κοινῷ γ᾽ ἐμοί, 917. 
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τῷ χρόνῳ, 46ο. 
τωθάσω, 1362. 

ὕβρεως (γραφή), 1418. 
υγρος, 1213. 

ὑδρορροῶν, 126. 
ὕδωρ κατὰ χειρός, 1216. 
ὕπαγε, 200. 

ὑπακούειν, 273, 320. 
ὑπειπών, 55. 
Ὑπέρβολος, ΤοοΥ. 
ὑπό τι, 1290. 
ὑπογάστριον, 195. 
ὑποδοῦ, 11 58. 
ὑποκρίνεσθαι, 53. 
ὑπολύου, 1157. 
ὕστερος (καδίσκος), οδ7. 
ὕφεσθε τοῦ τόνου, 337. 

φακῆ, διο. 
φάλαινα, 35. 
Φανός, 1220. 
Φάῦλλος, 1206. 
φαύλως, 656. 
Φερέδειπνος, 401. 

Φίλιππον τὸν Γοργίου, 421. 
Φιλοκλέους μέλη, 462. 
Φιλοκτήμων, 1250. 
Φιλόξενος, 84. 
φιλοπατρία, 1465. 
φιλοχωρία, 834. 

- Φλυεύς, 234. 
φορβειά, κ82. 
φόρος, 657. 
φόρου γόνον, 1115. 
φρναγμοσεμνάκους, 135. 

7... Ε.. 

Φρυγὶ νεοπλούτῳ, 1300. 
φρυκτούς, 1331. 
Φρυνίχειον (ἐκλάκτισμα), 1524. 
Φρύνιχον (οἱ περί), 1302. 
Φρύνιχος, 269, 1490. 

Φρύξ, 433. 
φύσιν, το7:1. 
φυστήν, 610. 

Χαιρέου υἱός, 686. 
Χαιρεφῶν, 140οδ. 
χαιρήσων, 186. 
χαλάσας μέτωπον, 655. 
χαλεπὸς ἰδεῖν, 821. 
χαράδρας φωνήν, 1034. 
χάραξ, 1291. 
χεῖρ᾽ ἁπαλήν, 554. 
χελύνην ἐσθίων, 1083. 
χθιζινόν, 281. 
χίμετλον, 1167. 

χοιρίνας, 333, 349. 
χοιροκομεῖον “Ἑστίας, 844. 
χρῆμα τἀνδρός, 932. 
Χρήμων, 401. 
χρυσομηλολόνθιον, 1342. 
χύτλασον, 1213. 
χωρεῖ τὸ κακόν, 1483. 

ψευδαμάμαξυν, 326. 

ψηφίσματα, 378. 
ψυχῆς (πέρι) δρόμος, 375. 
᾿Ωδείῳ, 1109. 
ὦζωσιν, 1526. 
ὡραίας σοροῦ, 1365. 
ὠψώνηκα, 150. 

ΤΗΒΕ ΕΝ... 

ΟΧΕΟΚῸ : ΡΕΙΝΤΕῈ. ΑΤ ΤῊΗῈ ΟΙΑΒΕΝΌΟΝ ΡΕΕΒ5 

ΒΥ̓͂ ΗΟΒΑΓΕ ΗΑΕΤ, Μ.Α., ΡΕΙΝΤΕΚ ΤΟ ΤΗΕ ὈὑΝΙΝΕΈΒΘΙΤΥ 



Ὁ ΧΩ ΑΕ ΧΦΧΖΖΟΙ. 

ἈΑΒΙΞΤΟΡΗΑΝΈ. 

Ιῃ 51ηρ]6 ΡΙαγβ. Ἐδίιοά, τ ἢ ἘΠΠρΡΊ 5 Νοίοβ, Τπἰτοάπο- 
τοη5, ὅζο, Ἐχίτγα ἔἴοαρ. ὅνο. 

ΤῊΣ Αομαγηίδηβ. ομγίά Μιαϊο,ι, 55. 

Τῆς (Ἰοιαάβ. Ζλιγα ΑἸ, ογῖ, 535. 
ΤΠῈ Ετορβ. Ζ7}1γ4] δ αήογι, 45. 
ΤΟ ΚαηϊρηίθΒ. «ϑεεοηα Μογι, 5.5. 
Τῆς Βιγάβ. 7721γὼ Ζ αγογ, 3.5. 64. 
Τῆς 'αβρβ. οδεχογα Ζίογ, 35. 64. 

ἨΟΜΝΜΈΡΒ. 

Οᾶνββθυ, Βοοκβ 1[- 1]. “ιολ Ζἠοιδαηα. ἘΣ χίτα 
ἴοαρ. ὅνο, 5.5. 

ΒοοΟΪκ5 1 απῃάᾶ ΤΙ, βερατγαίθϊυ, ϑδαοῇ 1.5. 6. 
Βοοῖϑβ ΝῚ απᾶ ΨἼ1. Ἐχίτα ἔζαρ. 8ὅνο, 15. 6. 

Οἄνββϑου, Βοοκβ ΝἼ1--Χ]]. Ἐχίτγα ἴοαρ. ὅνο, 35. 

Οἄγνββου, Βοοῖκβ ΧΠΠ-ΧΧΙΥ. ομϑδεχλοημ Ζλοιδαλι. 
Ἐχίτγα ἔζαρ. ὅνο, 55. 

Οἄγνβϑβϑυ, Βοοῖβ ΧΙΠΠ-ΧΥΤΠ. Ἐχίγα ἴραρ. ὅνο, 35. 

Ἡδγοάοίύτιβ. ὅϑεϊθοιίοηβ, ἢ Τηϊτοάαοίίοη δηᾶ Νοίβϑ8. 
ΕἘχίτγα ἴζαρ. ϑνο, 25. 6. 

Βοιθοίθα ἘΥαρυηθηΐβ οἵ ΒἘουηδϑη ῬοΘίσν, ἰτῸπῚ {πα 
Ἐδτ]οβὲ ΤΊ τη65 οἵ (ῃς Ἀδραθ]ῖς ἴο πὸ Αὐπρυβίαη Αρο. 
Τηϊγοάποίίοη απᾶ Νοίθς. Οσόνῃ ὅγνο, 6ς. 6 ώ. 

Οχζοτὸ 
ΑΤ ΤΗῈ ΟΙΙΆΑΒΕΝΘΌΟΝ ΡΕΕΘ5 

ΓΟΝΏΌΟΝ : ΗΕΝΕΥ ΕΕΟΥΘΕ 
ΟΧΕΟΚῸ ΟΝΙΝΕΚΒΙΤῪ ΡΕῈΒ5 ΨΑΞΚΕΗΟΟΘΕ, ΑΜῈΝ ΘΟΚΝΕΚΒ, ΕΟ. 
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(ςΟΜΡΙΕΤΕ ΟΟΝΟΘΕΙΘΕΝΕΥ 

ΤΟ ΤῊΗΕΒ 

ΠσΟΟΜΕΌΙΕΒ ἈΝ ἘΝΑΘΜΈΕΈΝΙΥΞ 

ΟΕ 

ἈΕΙΘΤΓΟΡΗΚΝΕΞ 

ΒΒ. ΡΝ ΟΝ ΒΕ ΙΣ ΔῚΣ 

Αἀΐο, ῬΥΐοθ 218. 

ΤῈ6 Αὐὸ Τηθαΐσθ. Α Τεβοτιρίίοη οἵ [πε Βίαρε 
Δ η4 ΤΗραίγο οὗ {π6 Αἰμοπίαπϑ, ἀπα οὗ {πΠ6 Ὀγατηδίϊς Ῥογίοττη- 
8065 αἱ Αἴβεηβ. ΒΥ Α. Ε. ΗΑΊΘΗ, Μ.Α. ὅνο, 12-. 64. 

ΤῊΘ Αποϊθηῦ ΟἸδββῖοαὶ Ὄγατηθ. ἃ 5ίπαάν ἴῃ Γ ]Θγαγν 
Ἑνοϊαίίοπ. Ἰηίεπαβα ἰοῦ Ἀϑδάειβ ἴῃ ἘΠΡΊ 5 ἀπα ἴπ (π6 
Οτρίπαὶ. Βνυν Κ. α. Μούυτον, Μ.ΑᾺ. ὕτονη ὅνο, 85. 6. 

Ὀχ[οτὸ 
ΑΤ' ΤῊΝ ἙΘΡΑΒΕΝΘΟΝ ΡΒ 95 

ΤΟΝΘΌΟΝ: ΗΕΝΕΥ ΕΒΟΥΘΕ 
ΟΧΕΘΕῸ ΟὈΝΙΨΕΆΒΙΤΥ ΡΕΚΕΒ5 ΜΝΨΑΚΕΗΟΟΘΒΕ, ΑΜῈΝ ΟΟΚΝΕᾺΕ, ΕΟ. 
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ΦΙατοδοι διὸ δ Θέιίςἐ δ 

ΟΕ 

ὥΠΡΟΟΙ ([αδοίςρ. 

Ι. ΓΑΤΙΝ ΟΙἸΑΘΘ51ΟΒ. 
Αὐυτηοκ. Ἄνοκκ. Εριτοκ. Ρᾷκιςε, 
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Βοοῖς 7.-.-177, 
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τ ρας ος ᾿ νι στ γνγ 070. 
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πον. - τ νοῆι. δ, τὰ, -ἸΟΙΔΡ νὼ πεν ἘΞ, δος δά. 
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Ηοτδοθ . . Οάΐδές, (ανγηη. δαδε., Εοαες ΝΥ ιοκῆασι.. . . - ὅς. 

π΄’ (πμέαζΨεγει 725) Ξ - Ἢ 55: 0 ὅπ6 ΕὉ- 

πέέ ππΦ ο  ΒΟΡΣ ὁ ς 1. "» ον ἀν, 25: 

π᾿ ΟἿ ο 9 πὸ πον ἐν 

πππρἘοΠσπτσοΠΡ γε Ὁὐπίιζίς ΟΡ ς.. τΆ τς Ὁ 66 ΞΠΗ͂Ι ΕΘ. 

ΠΥ Θ18] - . Χ7Ζ77 δα γε . . . Ῥεδίβοι δὲ Θσοηρ - - 95. 

Τὴν . - -. «δεικοίζονις, 3 ῬατίβῬ. . [16ο-ατπεσ. . -ἐαεἦ 15. 6α. 

"Ξ . ες οδορῆς ΚΕΡΩΣ. -. . ὉΟἷπεν δ Μαίποοου.. . ὅς. 

᾿ν ον ὦ ΟΣ ἴ ΣΎ ΟΝ ΤΑ 



Αὐτηοκ. νοκκ. 
Τιὶνν Ῥοοῦ Κ77 

- δοοῦζς ΧΧΕΧΧΧΖΖ],. 

Ὄ Μοοῦ ΧΧ] 

; Βδοοξ ΧΑ]. 

ΝΘΡΟΒ . ὑὑϑδει. 

ΠΕ, ῖσδν : ᾿ 
ἘΝ ἘΞ .“ Ζ27μααἴ25, 7 1εγιῖς- 

ὶ ἡοείες, “Ζατδαήτας 

Ονϊᾶ δε οείζογι. 

Ξ 7 γεείϊα, δοοῖ 7 

" ᾿ δοοῦξ 7.11. 

ῬΙφαῦαβ Οαέϊοξ 

δι 7 γ,772147727)1745 

ῬΙΩν «δοοείεα 7 6Ἴέέγς. 

Θυΐη ἢ οοῦ Χὶ ᾿ 

ΒΔΙΙαΒΌ. εἼμρ: (αΐ. 5 περμεγέλ. 

Τϑοϊύαβ. “πηαΐῖς 7.77 

᾿ “πηαΐς (τεχί οη]Υ) 

᾿ “πηπαΐς 7. 

ὝΘΥΘΩΟΘ “ἀεῤλὲ 

: “πωώγξα 

ἜΣΩΣ ἘΣ ΟΡ εὐ ρα ΤΡ 

ΤΙΊΌΌ]]5 δα 

ῬΤοΟΡΟΥῦϊι5 

ΨΊΓΡΙ] 

᾿ 

Ἰ: 

᾿χέλ αγι 7ηείγοαμεἴ2071 
ατιαὶ Διίρίες, 2 Ν᾽ ΟἹ5, 

(ἡ 7ἔριῖαΐμεγε 7 χέ, 771- 
εἰμαἴζηο Π727107 Ζρ67)15) 

“Ἰφροζα 

᾽᾽ 

ΓΑΤῚΝ ΟΥἸΑΘΘΒΙΟΒΚ. 

ἰ ϑοἰδεΐζοις. 

ψχ'. 

)Χ 

]}Ῥαγ5) 

Μηεοῖζες. 

δηεοίζες ἀγα σεογρίες.. 

Οσεογρίος, ἢ, 17. 

3») ΤΙ ἢν 

ἘΣΡΙΤΟΕ. 

ΟἸποΣ ἃς Μαίπεβοη 

Ταΐίμαιῃ. 

7 

᾽7 

Βγονγῃίηνρ ὅς ἴηρε. 

᾿ ΑἸ]επ 

Ἀδιηδαυ. 

Ονεη. 

᾽) 

Τλπᾶβαυ.. 

ἘΤδοτηδῃ ὅς Θ]οηδη... 

Ῥγιοματά ὅς Βοσπατά.. 

Ῥείθσβοη 

(αρεβ5 

ἘΠΤΠΘΑΙΧ 

3) 

᾽) 

5] Δ ἢ 

Ετδεηδη ὃς 5]οδῃ... 

ΘΙΟΤΏΔη.. 

ΚαῆβαΥ.. 

45. δα. 

6ς-. 

Ῥδρι!]οπ ὃς Η αἱρῇ Οίλ, 6ς. ἐαεῖ 
ὍΣ), ξοθξζυ. 35. οἷ. ΝΣ 

ΕΣ ἐς 25. 64. ἀπ 55. 

Τεσταῖη 

: Ηδῖρ 1-. 6α.; {71 7 το αγές, 25. 

“ξμοία 1-Χ 17 (τι τεῦ ) ῬΑΡΊΠΟη ἃς 

15. 6“ 

Παὶ ρα | δΖ17 εοὐόγς, 25. θαεΐ. 

7Τεύγαση 

Ῥδρί ΠΟ η ὅς 

25. 64. 

ἘΠ ΤΝ σΖ17 ἐουόγ5, 25. 6(. 

Τειταπι 

37 

25. ΟΖ. 

25. 6ώ. 



Π. ΑΕΕΕΚ 
Αὐυτηοκ. νοκκ. 

ΑΘΒΟΒΨ ΙΒ “11211}}162)1110721 

ΠΡ ΟΡ ΟΡΟξι, 

ΝῊ ν δε. : 

πρΠπτποΠτ- Ῥονίλες δομμῆς. 

Αὐἰβύορβϑῃηϑβ ““ελαγγιίαηιΣ 

τον: ΟΘεένᾶς 

ἮΝ πὸ πᾶν. 

τ τος  Υδρ 

τὰ ΝΡ ΤΥ ΘΑΥΣ 

ΥΥ .  ς ας 

σϑΌθΘ8 Ζαῤμία. 

ΟΙΑΘΘΙΟΒΚ. 
ἘΙΤΟΕ. 

Βιάσνιοκ,.. 

᾽} - 

᾽ τ 

Ρεϊοκασά. 

Μετυ. 

ΠΕ τατη ΡΣ 

ἘΊΙδο, ἀὐὀγίαροα δελοοῖ ᾿Ξ αζέίογι, τ5. Θά. 

Ογαΐξζογις ασαϊγιεί Ῥλ 2, 

ΔοΟ]. 1, δ λιζῥίε 2, Ῥϑυλοβύβ θη 68 

Οἱνμέλίαο» 1.1]. 

ΤΕΣ ἘΣ χοδεν ΚΕ ΤΣ 

τιν. 5" 772, 222 Οἤεγς. 

νι τς ΤΑΣ ΟΜ ΤΣ 

ἘΠαυ 685 ΑΜκεσίῖς. 

πω ᾿ς αζεζαδ.- 

ἘΣ ὦ Δ ΟΣ" 

τ 5 ν κως, 

ΟΣ 

ππΠρ τ᾿ ΣΑΣ ΣΩΣ 

ΝΠ τας κῶς . 

προ Ψ“ΠπΠ ΡΕΜΣΩΙΝ ΤῊ 15. 

Ὁ οὐὙΖΩΝΩ 

Ἡϑθτγοαούαβ «δε δείζο715 : 

ἘΠ“. οῦκοεογ η" Κ.- 

ρΠρΠΡὋΠρ Ὁ ΡΟΣ ΖΑ, 

Ηοταθσ. 71αὦ 7-.Χ 1] 

ἘΠ τ ῖκχ.. τ ρς 

πρὸ “ὍρΠρΠῆ-πΠ ΠΡ ΣΙ (ΠΡΕρΡΊΠΠΘΙΘ) 

ΠΡ πη ᾿" Δ 

ππρ π'΄ Ομ Χ77.ς 

ἜΦΗ δ ΜΥΣ Σ τῊν 7 αν» 77 

ΈΈΣ μον " Γ7 αμά ΚΠΠ᾽ 

ἰ ΑΡΡοῖίί ἃ Μαίμεβθοῃ 

᾽7 ᾽}) 

39 ᾽) 

7Θτίδι. 

πο Κϑῆδηκ.. 

Τοηρ 

5561]. 
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